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VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH KE
SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ DLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA

1.

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

HSUL-3704-7/TP-2012// 17.06.2015

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Souhlasné stanovisko s podmínkami:

Ad a) Návrhem územního plánu je splněna podmínka týkající
se návrhu zdrojů požárních vod v rozsahu odpovídacímu měřítku
zpracování územního plánu viz kap. 5.1.3. textové části.

Případné rozšířené zastavitelné území obce je nutno zabezpečit z hlediska požární
ochrany v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti, pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární
ochrany:
a) Dostatečným zásobováním vodou pro hašení požárů (zejména prostřednictvím
vybudování podzemních nebo nadzemních hydrantů. Požárních nádrží nebo
přírodních zdrojů) v souladu s ČSN 73 08 Zásobování požární vodou,
b) Přístupovými komunikacemi případně nástupními plochami pro požární techniku,
způsobem umožňujícím průjezdnost pro potřeby jednotek požární ochrany
(zpevněné, min. Šíře 3m).
Z hlediska ochrany obyvatelstva:
c) budou dodrženy zásady zpracování dokumentace územního plánu v souladu s
§20 vyhl. č. 380/2002 Sb., zejména ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné
události, nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií a další.
d) Dále je při rozšiřování zastavitelných ploch nutné respektovat stanovená
záplavová území a aktivní zóny záplavových území vodního toku Syčivka.

2.

Krajská hygienická
stanice Ústeckého kraje
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V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Ad b) Do textové části výroku byl do kapitoly „6.1 ZÁKLADNÍ
POJMY A ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PODMÍNEK“ doplněn
požadavek HZS. „Při výstavbě v plochách změn budou
přístupové komunikace vymezeny takovým způsobem, který
umožní průjezdnost pro potřeby jednotek požární ochrany
(zpevněné, min. šíře 3m).“
Ad c) V návrhu ÚP byly zohledněny podmínky pro minimalizaci
rizik obyvatel řešeného území viz kap. 5.1.1. a 5.1.2. textové
části.
Ad d) V návrhu ÚP byly zohledněny podmínky pro minimalizaci
rizik obyvatel řešeného území viz kap. 5.1.2. textové části.

Jako dotčený orgán na úseku veřejné ochrany zdraví dle § 82
odst.2 písm. i) v souvislosti s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Krajský úřad ÚK, odbor
dopravy a silničního
hospodářství

082758/2015/KUUK2312/DS/2
015// 16.06.2015

Odůvodnění pořizovatelem:
Návrh územního plánu neřeší umístění zařízení a vymezení ploch
a koridorů, které by představovaly vznik zdravotních rizik, které
by mohly ohrozit zdraví obyvatel a hygienické podmínky
v řešeném území.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený
orgán ve věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s
návrhem územního plánu Hrobčice bez připomínek.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek. Bereme na
vědomí.

ÚP respektuje stávající síť a navrhuje 3 nové úseky silnic III. třídy přes rekultivovaná
území
radovesické výsypky:
· S1 směr V-Z Kostomlaty – Bílina
· S2 směr S-J Razice
· S3 směr S-J Kostomlaty, Štěpánov
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4.

Krajská veterinární
správa Ústeckého kraje

SVS/2015/069923-U// 08.07.2015

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
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Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní
orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“), ve věci
uplatnění stanoviska k projednání návrhu územního plánu Hrobčice na základě
oznámení, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko
Správní orgán n e m á n á m i t k y k návrhu územního plánu obce Hrobčice

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek. Bereme na
vědomí.

Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 7. 7. 2015 oznámení o projednání návrhu územního
plánu obce Hrobčice. Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné
dokumenty návrhu územního plánu k návrhu územního plánu obce Hrobčice a
následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký
kraj vydáno závazné stanovisko č. j. SVS/2015/069923-U pro územní řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že tímto návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které
jsou pod státním veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu námitek.

5.

Krajský úřad ÚK, odbor
životního prostředí a
zemědělství

90090/2015/KUUK
2319/ZPZ/2015/UP-101// 30.07.2015

Poučení
Závazné stanovisko je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu a
není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Orgán příslušný rozhodnout ve
věci podle zvláštních právních předpisů nemůže rozhodnout v rozporu s tímto
posudkem.
Proti obsahu závazného stanoviska se lze podle § 149 odst. 3 správního řádu
odvolat pouze prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí podmíněnému
tímto závazným stanoviskem.
Ochrana ovzduší
KÚ vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu v souladu s §11
odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“).
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá
k návrhu územního plánu z hlediska ochrany ovzduší připomínky.
2. Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro
ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu
na využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality).

Ochrana ovzduší:
Návrh není nutné upravovat. Návrh ÚP respektuje stanovisko
KUUK.
Návrh ÚP bude respektovat povinnost pnění imisních limitů pro
ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o
ohraně ovzduší, v platném znění, které mají přímou vazbu na
využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové
lokality).

3

Dotčený org. st.
správy

Krajský úřad ÚK, odbor
životního prostředí a
zemědělství

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č. 2_1

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje jako dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a
krajiny podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, k návrhu Územního plánu Hrobčice nemá připomínky.
1. Návrh ÚP respektuje Bořeň“ a regionální biokoridor RBK 586 „Zlatník – Bořeň“,
maloplošná zvláště chráněná území s výskytem zvláště chráněných druhů –
národní přírodní rezervace Bořeň, přírodní rezervace Trupelník a přírodní
rezervace Dřínek, i prvky soustavy Natura 2000 – evropsky významnou lokalitu
Bořeň.
2. Stanovisko dle § 45i zákona bylo vydáno samostatně pod č.j.
4562/ZPZ/2013/N-1973 dne 17. 12. 2013.
3. Pro území nacházející se v CHKO České středohoří je příslušná k vyjádření její
Správa se sídlem v Litoměřicích.

Ochrana přírody a krajiny
Ad 1. Návrh ÚP není nutné upravovat.
Ad2. Zpracováním návrhu ÚP bylo respektováno stanovisko
KUUK-OŽP org. Ochrany přírody a krajiny ze dne 17. 12. 2013
pod č.j. 4562/ZPZ/2013/N-1973, kterým bylo konstatováno, že
koncepce ÚP nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými
koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu.
Ad 3. AOPK CHKO ČS vydalo stanovisko k návrhu ÚP Hrobčice
pod č.j.: SR/10924/CS/2013-7 ze dne 11.07.2015
Ad 4. AOPK CHKO ČS vydalo stanovisko k návrhu ÚP Hrobčice
pod č.j.: SR/10924/CS/2013-7 ze dne 11.07.2015

K vymezení a hodnocení lokálních prvků ÚSES, k zásahům do krajinného rázu a
VKP je příslušným orgánem ochrany přírody k projednání Městský úřad Bílina,
odbor životního prostředí.
Vodní hospodářství
Krajský úřad Ústeckého kraje není podle § 107 odst. 1 písm. a) zák.č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úřadem
příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obcí. Tím je MěÚ
Bílina.

Vodní hospodářství
Příslušným dotčeným orgánem na úseku vodního hospodářství
je MěÚ Bílina, OSÚŽP.

Státní správa lesů

Státní správa lesů

Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) není příslušným
orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu územního plánu Hrobčice
neboť návrh neumísťuje na lesní pozemky sportovní nebo rekreační stavby.
Příslušným orgánem státní správy lesa podle § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona
je obec s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Bílina.

Příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Bílina, odbor
SÚŽP, odd. životního prostředí.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Orgán SEA vydal na základě žádosti uplatněné pořizovatelem dle
§ 50 odst. (5) stavebního zákona samostatné stanovisko č.j.:
4504/ZPZ/2013/SEA ze dne 12.8.2015 se závěrem, že ÚP
Hrobčice je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
(viz níže).

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje, že
stanovisko k návrhu územního plánu Hrobčice bude vydáno samostatně.

Po dohodě s pořizovatelem územního plánu Hrobčice, došlo při
zpracování návrhu územního plánu Hrobčice k úpravě a
zmenšení ploch Hr Z05 a Hr Z01, které byly obsaženy v návrhu
územního plánu Hrobčice.
Na základě provedených úprav orgán SEA dokumentaci posoudil
a vydal nové stanovisko č.j.: 4504/ZPZ/2013/SEA ze dne
15.12.2015 se závěrem, že ÚP Hrobčice není nutno posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí (viz níže).
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Vyhodnocení

Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu
Ad 1. Bude prověřeno vymezení ploch se způsobem využití NSe na
pozemcích s ochranou ZPF. Na takových pozemcích budou
vymezeny plochy zemědělské, které budou mít využití v souladu s
ochranou ZPF a nebo na těchto plochách umístit konkrétní záměr
a zahrnout pak takové plochy do vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF.
Ad 2. Bude prověřeno vymezení ploch se způsobem využití NSe na
pozemcích s ochranou ZPF. Na takových pozemcích budou
vymezeny plochy zemědělské, které budou mít využití v souladu s
ochranou ZPF a nebo na těchto plochách umístit konkrétní záměr
a zahrnout pak takové plochy do vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF.
Ad 3. Budou upraveny podmínky pro využití ploch zemědělských
„NZ“ a to tak, aby byl zajištěn soulad s §1 zákona o ochraně půdy.
Ad 4. Na základě prověření ploch se způsobem využití NSe, NSz a
NZ bude přehodnocen „Předpokládaný zábor pozemků ZPF“ a
upravena a doplněna textová, grafická a tabulková část.
Ad 5. Dle §4 zákona o ochraně půdy lze odejmout půdy I. a II. třídy
ochrany pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejný zájem ochrany ZPF a nebo v případech, kdy
jsou dotčené plochy obsaženy v platné ÚPD. Do návrhu ÚP pro
společné projednání byla převzata řada ploch z platné ÚPD, tato
skutečnost však není zohledněna v odůvodnění dotčených ploch

Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)
podle §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující
stanovisko:
1. V návrhu nelze souhlasit s vymezením ploch NSe na pozemcích s ochranou ZPF, jelikož
podmínky využití umožňují využití, jež neodpovídá využití pozemků ZPF podle § 1 zákona.
Jelikož návrh jiného využití (např. „převažující podíl extenzivní zeleně bez využití“,„cyklostezky“,
„in-line drány“) není na pozemcích ZPF jasně umístěn a ani není vyhodnocen jako
předpokládaný důsledek navrhovaného řešení na ZPF, nelze takový návrh shledat jako
nezbytný v souladu se zásadami podle § 4 zákona. Na takových pozemcích doporučujeme
vymezit plochy zemědělské, které by měly využití v souladu s ochranou ZPF (viz dále). Nebo
lze takové plochy a koridory konkrétně vymezit a zahrnout do vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF.
2. Ze stejných důvodů nelze shledat v souladu se zásadami podle § 4 zákona návrh ploch
NSz na pozemcích ZPF (např. na pozemku p.č. 623/1 v k.ú. Mukov atd.). Doporučujeme stejné
řešení jako u ploch Nse.
3.
Stejně tak nelze souhlasit s návrhem podmínek využití u ploch zemědělských NZ,
jelikož některé využití neodpovídá využití pozemků ZPF podle § 1 zákona, na kterých jsou plochy
většinou vymezovány. Některé využití vylučují podmínky na straně 47 Návrhu, pak není
relevantní podmínky umožňující různé stavby u ploch zemědělských uvádět.
4. Jelikož nebyly vyhodnoceny všechny důsledky předpokládané podle předložené územně
plánovací dokumentace lze předpokládat, že nároky na pozemky ZPF budou vyšší, než je
uvedeno v tabulkové části, nelze posoudit návrh z hlediska nezbytnosti návrhu ploch na
pozemcích ZPF.
5. Dalším důvodem, proč nelze návrh reálně posoudit je, že některé plochy vychází z platné
územně plánovací dokumentace, což může ovlivnit posouzení ploch na pozemcích s půdami
zařazenými do I. a II. třídy ochrany (§ 4 odst. 4 zákona). Proto požadujeme minimálně u takových
ploch zdůvodnění návrhu s ohledem na převzetí návrhu z platného územního plánu. Vše je
nutné řešit v části řešení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.
6. Z uvedených důvodů nelze návrh odsouhlasit a nelze posoudit nezbytnost
jednotlivých ploch v souladu se zásadami podle § 4 zákona. Návrh ploch může být
posouzen po kompletním vyhodnocení všech předpokládaných důsledků na pozemky
ZPF.
7. KONKRÉTNÍ POŽADAVKY:
a.
je nutné upravit plochu Če Z05, jelikož je navržena v rozporu se zásadami podle § 4
zákona (odst. 1 písm. a) narušení organizace ZPF). Využitím plochy by zůstala
neobhospodařovatelná část pozemku p.č. 166/3 k.ú. Červený Újezd v souladu s druhem
pozemku podle katastru nemovitostí (trvalý travní porost). Na této části pozemku
doporučujeme navrhnout jiné využití umožňující budoucí odnětí ze ZPF, tudíž také
vyhodnotit jako předpokládaný důsledek na ZPF, nebo lze plochu o tuto část pozemku
rozšířit.

b.

Stejným způsobem je nutné dořešit vymezení ploch KU Z01 a KU Z03.
Návrh ploch v území dotčeném těžbou musí vycházet ze schváleného plánu sanací a
rekultivací. v dokumentaci není uvedeno, ze kterých plánů vymezení ploch vychází,
doporučujeme tyto skutečnosti ověřit. Zvláště upozorňujeme na vymezení plochy NSs v k.ú.
Radovesice. Pokud takové využití není v souladu s plánem sanace a rekultivace pro
předmětné území a v územním plánu by takto byla navržena plocha, bylo by znemožněno
ukončení rekultivací v tomto území.

 doplnit a řádně v textové části odůvodnit především zábor na I.
a II. třídě ochrany ZPF.
Ad 6. Upravená textová, tabulková a grafická část bude před
odevzdáním upraveného návrhu ÚP pro veřejné projednání
předána k novému posouzení a odsouhlasení KÚ ÚK OŽP ing.
Krupkové, aby se předešlo opětovnému vyjádření nesouhlasného
stanoviska s kapitolou „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF“.
Ad 7.
a.
Projektantem bude posouzeno a přehodnoceno vymezení
plochy Če Z05, tak aby ne p.p.č. 166/3, k.ú. Červený Újezd
nevznikala neobhospodařovatelná část ZPF.
b.
Projektantem bude posouzeno a přehodnoceno vymezení
ploch KU Z01 a KU Z03, tak aby nevznikala neobhospodařovatelná
část ZPF.
c. Návrh ploch v území dotčeném těžbou musí vycházet ze
schváleného plánu sanací a rekultivací. V dokumentaci bude
uveden odkaz z jakého plánu sanací a rekultivací návrh ÚP
vychází. Bude prověřeno vymezení ploch NSs v k.ú. Radovesice,
aby nedocházelo k rozporu s plánem sanací a rekultivací. Případné
odchylky budou projednány se SD a.s. Ing. Suchardovou a řádně
odůvodněny v textové části ÚP Hrobčice, aby bylo prokázáno, že
řešení navržené ÚP Hrobčice je nezpochybnitelné a odborně
podložené.
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NOVÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY ZPF:
Na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF KÚ ÚK sp.zn.:
90090/2015/KUUK č.j.: 2319/ZPZ/2015/UP-101 ze dne 30.07.2015 byla dokumentace
upravena a požádáno pořizovatelem o vydání nového stanoviska:
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle §
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující
stanovisko:
1)
V podmíněně přípustném využití zůstalo „in line dráhy pouze po okrajích
produkčních ploch“, což není využití pozemků ZPF podle § 1 zákona, na kterých jsou plochy NZ
převážně vymezeny. Jelikož takové využití není vyhodnoceno z hlediska předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF, nelze s tímto využitím souhlasit. Uvedené využití
doporučujeme vypustit.
2)
Návrh ploch NZs není z hlediska předpokládaných důsledků na ZPF
vyhodnocen, avšak podmínky využití (cyklostezky, trasy a stavby veřejné technické
infrastruktury nevyvolávající zásadní úbytek zem. ploch) neodpovídají využití pozemků ZPF
podle § 1 zákona. Jelikož takové využití není vyhodnoceno z hlediska předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF, s takovým využitím nesouhlasíme. Doporučujeme
takové plochy zahrnout do vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF, nebo pokud je
smyslem vymezení těchto ploch cílové využití zemědělské, doporučujeme uvedené využití
vypustit.
3)
U plochy Če Z06 je irelevantní poznámka, že se nejedná o zábor. Vyhodnocení se
provádí při předpokládaných důsledcích na pozemky ZPF, což je každé jiné využití oproti využití
podle § 1 zákona.
4)
S návrhem části plochy Če Z01 s využitím ZS nesouhlasíme. Z dokumentace
nevyplývá nezbytnost navrhovaného využití na pozemku trvalého travního porostu na více než
2500 m2. Navrhované využití vybíhá do volné krajiny na obhospodařovaný pozemek. Tato část
plochy je vymezena v souvislosti s částí pro bydlení. Vzhledem k tomu, že nelze najít nezbytnost
vymezení podle zásad ochrany ZPF (§ 4 odst. 1 zákona), požadujeme plochu přehodnotit a
zmenšit na nezbytně nutnou plochu pokud možno na půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
5)
Nelze souhlasit s plochou pro výrobu a skladování Mi Z09. Z dokumentace
nevyplývá nezbytnost návrhu ani převaha veřejného zájmu navrhovaného využití, které je
umístěno na půdy zařazené do II. třídy ochrany, což jsou vysoce cenné půdy. Návrh odporuje
zásadám ochrany ZPF podle § 4 odst. 1, 2 a 3 zákona.
6)
Nelze souhlasit s návrhem plochy Mi Z09 v části pro bydlení. Plocha je podle
dokumentace převzata z platného územního plánu, avšak nebyla doposud využita. Plocha je
umístěna na půdy zařazené do II. třídy ochrany, přičemž její potřeba není nijak zdůvodněna.
Podle zásad ochrany ZPF podle § 4, kdy může dojít k odnětí půdy ze ZPF pouze v nezbytném
případě a odnímány mají být půdy přednostně méně kvalitní, neshledáváme návrh v tomto bodě
jako nezbytný.
7)
Nelze souhlasit s plochou pro izolační zeleň Mi K01. Z dokumentace nevyplývá
nezbytnost návrhu ani převaha veřejného zájmu navrhovaného využití, které je umístěno na
půdy zařazené do II. třídy ochrany, což jsou vysoce cenné půdy. Návrh odporuje zásadám
ochrany ZPF podle § 4 odst. 1, 2 a 3 zákona.
8)
Návrh ploch Mi Z06, Z07 a Z08 nebyl nijak zdůvodněn. Plochy jsou navrženy na
obhospodařovaných pozemcích. Plocha Z07 a Z08 je podle dokumentace z části převzata z
platného územního plánu, plochy nebyly doposud využity. Jelikož se v těsné blízkosti nachází
dostatek volných ploch, které jsou mezi stávající zástavbou, a dokumentací nebyla prokázána
nezbytnost návrhu podle § 4 zákona, nelze s návrhem uvedených ploch souhlasit. Návrh ploch
pro bydlení doporučujeme koncipovat v zastavěném území, kde se nachází dostatek
nevyužitého prostoru. Z dokumentace nevyplývá, z jakého důvodu jsou plochy navrženy mimo
zastavěné území na pozemcích ZPF při existenci volných ploch mezi zástavbou.
9)
Plocha Ch Z06 je navržena na pozemcích s půdou zařazenou do II. třídy ochrany.
Část plochy je podle dokumentace převzata z platného územního plánu, avšak nebyla doposud

Ad (1)

Vyhodnoceno ZPF u úseků

in line drah jen na

pozemcích ZPF.
Ad (2)

Cyklostezky a vyhlídkoví terasy vyňaty z přípustnosti

na zemědělských využitích, vyhodnocení PF jen u úseků , které
zasahují do zpf.
Ad (3)

Plocha Če Z06 je vyhodnocena v tabulkové části viz

Příloha č. 1 Zábor ZPF a PUPFL. Taktéž v textové části
odůvodnění v kap. 8.1.3. Zdůvodnění řešení na str. 49 je
uvedeno, že plocha Če Z06 představuje zábor ZPF.
Ad (4)

Plocha Če Z01 byla zmenšena viz hlavní výkres.

Ad (5)

Plochu Mi Z09 pro VD vypustit a vymezit jako plochu

územní rezervy.
Ad (6)

Část plochy Mi Z09 pro SV vymezit v minimalizovaném

rozsahu podél komunikace ve stejné hloubce jako sousední
plocha SV. Takto upravenou plochu SV odůvodnit s odkazem na
§4 odst. 4 zák. č. 334/1992 Sb. (dále jen zákona), že se jedná o
plochu převzatou z platné územně plánovací dokumentace u
které nedochází ke změně jejího způsobu využití + odůvodnění
nezbytnosti vymezení této plochy. Zbývající část plochy SV
vymezit jako plochu územní rezervy nebo plochu s jiným
způsobem využití, která nebude v rozporu s II. třídou ochrany
ZPF. Vypuštění části této plochy v textové části odůvodnit ve
vazbě na stanovisko org. ZPF.
Ad (7)

Plochu Mi K01 byla vypuštěna.

Ad (8)

Plocha Mi Z06 ponechána, plocha Mi Z07 ponechána,

ale krácena v hloubi parcely z 55 na 40m,

plocha

Mi Z08

ponechána, ale krácena v hloubi parcel z 55 na 40m a zvětšena
vzdálenost od ZV od rušné

silnice . Prověřena plocha ZS

západně statku Mirošovice, výsledkem původní vlastnické plochy
ke statku a nyní převážně ve vlastnictví Státního PF – nevhodné
pro individuální výstavbu
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využita. S ohledem na vymezení na vysoce kvalitních půdách s návrhem plochy podle § 4 odst.
1 písm. b) zákona nelze souhlasit, z dokumentace nevyplývá nezbytnost návrhu v takovém
rozsahu. Návrh plochy požadujeme zmenšit na nezbytně nutnou plochu.
10)
Není jasné, z jakého důvodu je navržena plocha Mu K07 s využitím NZs na
pozemku p.č. 170/3 v k.ú. Mukov, který je součástí obhospodařovaného půdního bloku. Podle
textové části návrhu je na ploše umožněno i jiné využití než je využití ZPF podle § 1 zákona
(problematika popsána výše), takový návrh nebyl odůvodněn. Návrh neshledáváme jako
nezbytný v souladu s § 4 zákona a požadujeme plochu vypustit nebo zmenšit o uvedený
pozemek a část plochy vymezené na půdách zařazených v I. třídě ochrany, jelikož zde nebyl
prokázán veřejný zájem (§ 4 odst. 3 zákona).
11)
Plocha Mu Z01 je navržena tak, že by jejím využitím došlo k narušení
organizace pozemků ZPF, směrem ke komunikacím by byly pozemky rozdrobeny tak, že by
byly špatně obhospodařovatelné. Takový návrh nelze shledat v souladu se zásadami ochrany
ZPF podle § 4 zákona, navíc vede skrze plochu vedení elektrické energie, plocha je tedy hůře
využitelná v celém rozsahu, lze tedy pochybovat o nezbytnosti jejího návrhu (§ 4 zákona). Z
uvedených důvodů s návrhem této plochy nesouhlasíme.
12)
Není jasný důvod návrhu plochy Mu K06 s využitím NZs obdobně jako u plochy Mu
K07, ze stejných důvodů požadujeme plochu vypustit.
13)
Podle výkresu předpokládaných záborů ZPF a PUPFL a tabulkové části
vyhodnocení důsledků na ZPF je předmětem návrhu i „hipostezka, místní komunikace“ s
označením Mu D03. Komunikace je zakreslena s odskokem od pozemku ostatní plochy na
p.č. 640/6 k.ú. Mukov tak, že na pozemku obhospodařované orné půdy 643/1 k.ú. Mukov by
vznikl neobhospodařovatelný pruh zemědělské půdy. Takový návrh je v rozporu se zásadami
ochrany ZPF podle § 4 zákona, tudíž s ním nesouhlasíme. Návrh není navíc řešen v hlavním
výkrese.
14)
Plocha dopravní infrastruktury Mu D01 uvedená v tabulce ZPF není zakreslena v
hlavním výkrese, není tedy jasné, zda je předmětem návrhu. Z tohoto důvodu návrh v těchto
bodech nelze posoudit.
15)
Plocha dopravní infrastruktury Mu D02 uvedená v tabulce ZPF není zakreslena v
hlavním výkrese, není tedy jasné, zda je předmětem návrhu. Z tohoto důvodu návrh v těchto
bodech nelze posoudit.
16)
Návrh plochy Mu K08 nebyl vyhodnocen z hlediska důsledků na ZPF, přitom je
plocha navržena na pozemku trvalého travního porostu a její využití NSs není v souladu s
využitím ZPF podle § 1 zákona, tudíž se jedná o návrh důsledků na pozemky ZPF. Návrh plochy
požadujeme vyhodnotit včetně řádného zdůvodnění (§ 5 odst. 1 zákona).
17)
Návrh plochy pro bydlení Hr Z10 na 3,65 ha nebyl z hlediska ochrany ZPF
řádně zdůvodněn (§ 5 odst. 1 zákona). V návaznosti na tuto plochu byly vymezeny plochy Hr
K06 a Hr K07 s využitím NZs (problematika využití viz výše), z návrhu není jasný důvod
vymezení těchto ploch. Jelikož se v obci Hrobčice území těchto ploch jeví jako nejvhodnější k
vymezení nových ploch pro rozvoj bydlení v obci s ohledem na nižší kvalitu půd (IV. třída
ochrany) oproti jiným stranám kolem obce (půdy převážně zařazené do I. a II. třídy ochrany),
doporučujeme návrh bydlení v tomto území ponechat. Je však nutné návrh přehodnotit tak, aby
byl v souladu s § 4 zákona nezbytný. Doporučujeme vypustit plochy s využitím NZs a vymezit v
tomto území plochy pro bydlení pouze v nezbytně nutném rozsahu (§ 4 zákona).
18)
U návrhu plochy Hr K05 je uvedeno, že se jedná o převzatý návrh z původní
koncepce a že se jedná o projekt zalesnění nelesních půd. Jedná se o pozemek orné půdy,
který doposud nezměnil své využití. V dokumentaci není řešeno, z jakého důvodu je
požadavek na změnu využití převzat, návrh není v souladu s § 5 odst. 1 zdůvodněn.
Jelikož se jedná o návrh na půdách zařazených do II. třídy ochrany, nelze s ohledem na
zásadu ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona s tímto návrhem souhlasit.
19)
Návrh plochy Hr Z08 na 1,07 ha postrádá zdůvodnění vymezení veřejného
prostranství. Část plochy kolem je vymezena pro bydlení, část pro dopravní infrastrukturu. Návrh
je umístěn na pozemek, který je obhospodařován a zahrnuje půdy zařazené do II. třídy
ochrany. Jelikož jsou v obci vymezeny vhodnější plochy z hlediska ochrany ZPF pro uvažovaný

PŘÍLOHA Č. 2_1
Vyhodnocení

Ad (9)

Plocha Ch Z06 mírně krácena bez přesného podkladu.

Ad (10) Plocha Mu K07 se způsobem využití NZs vypuštěna.
Ad (11) Vše ponecháno, jedná se o 4. bonitu a původní
koncepci..
Ad (12) Plocha NZs převedena na využití ZS , bilancovaná v
záborech na IV. Bonitě a zároveň hipostezka nedělí zemědělský
fond.
Ad (13)

Síť hipostezek je součástí Výkresu dopravy, který v

souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je hlavním
výkresem , který zobrazuje z důvodu přehlednosti samostatně
koncepci dopravy. Prověřit a upravit trasu tak, aby nezasahovala
na p.p.č. 643/1, k.ú. Mukova a nevytvářela na tomto pozemku
neobhospodařovatelný pruh zemědělské půdy. Hipostezka
graficky mírně posunuta k okraji pozemků či zahrad
Ad (14)

Síť hipostezek je součástí Výkresu dopravy, který

v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. zobrazuje
z důvodu přehlednosti samostatně koncepci dopravy. Hipostezka
graficky mírně posunuta k okraji pozemků či zahrad.
Ad (15)

Síť hipostezek je součástí Výkresu dopravy, který

v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. zobrazuje
z důvodu přehlednosti samostatně koncepci dopravy.
Ad (16)

Plochy Mu K08 v regulacích NSs vypuštěn motokros a

golf, a plocha vyhodnocena na ZPF.
Ad (17)

Hlavní

rozvojová

plocha

Hrobčic

Hr

Z10,

geometrizován obloukový okraj, odůvodněn tvar pozemku jih
z důvodů terénní konfigurace, v částech OP kaple bez staveb –
viz karty regulací. Hr K06 Vypuštěno NSs, ponecháno
zemědělské využití, důvod OP kaple. Plocha Hr K07 vypuštěna.
Ad (18)

Hr K05 - NZs nahrazena NZ stav, zmenšen zábor.

Ad (19)

Návrh plochy Hr Z08ponechán vzhledem k potenciálu

nového

centra

obce

s vybaveností

např.

hospoda,

OÚ,

7

Dotčený org. st.
správy

Krajský úřad ÚK, odbor
životního prostředí a
zemědělství –
zemědělský půdní fond

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č. 2_1

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

účel a nebyla prokázána nezbytnost vymezení (§ 4 odst. 1 zákona) a nebyl prokázán veřejný
zájem na vymezení plochy (§ 4 odst. 3 zákona), nelze s návrhem této plochy souhlasit.
20)
Návrh ploch Hr Z06 a Hr Z07 lze z pohledu ochrany ZPF odsouhlasit za podmínky,
že bude doplněno zdůvodnění (§5 odst. 1 zákona) u plochy Hr Z06, konstatování, že plocha je
převzata z původní koncepce, nestačí. Z návrhu musí vyplývat potřeba vymezení v souladu s §
4 odst. 1 písm. b) zákona i ostatních zásad ochrany ZPF.
21)
Návrh ploch Hr Z01 (2,5 ha) a Hr Z02 (1,5 ha) je zdůvodněn návazností na funkční
areál a převzetím z platné koncepce. Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh na půdách ve II.
třídě ochrany a plochy nebyly podle platné koncepce doposud využity, je nutné prověřit
nezbytnost návrhu co do využitelnosti. Z dokumentace nevyplývá nezbytnost (§ 4 odst. 1
zákona) vymezení obou ploch. Požadujeme přehodnotit návrh na nezbytně nutný rozsah s
ohledem na možné budoucí využití pozemků pro uvažovaný účel. Jako vhodnější se zdá
ponechání plochy Hr Z02, která nevystupuje do volné krajiny a nepředstavuje výrazné narušení
organizace pozemků ZPF.
22)
U ploch Hr K05, Hr K06 a Hr K07 chybí ve výkrese předpokládaných záborů ZPF
a PUPFL označení ploch.
23)
Plochy Ra Z07, Ra Z08 a Ra Z02 jsou sice vymezeny na pozemcích s půdami ve II.
třídě ochrany, jsou však situovány do enkláv mezi stávající zástavbu (Ra Z07), mezi
komunikace (Ra Z02) a mezi zástavbu a ostatní plochu (Ra Z08), pozemky v těchto plochách
nejsou efektivně obhospodařovatelné. Návrh ploch není v rozporu se zásadami ochrany ZPF
podle § 4 zákona, tudíž s nimi souhlasíme.
24)
Plocha Ra Z03 je vymezena na ostatních plochách, požadujeme toto odlišit ve
výkrese předpokládaných záborů ZPF a PUPFL.
25)
Návrh plochy Ra Z06 lze z pohledu ochrany ZPF odsouhlasit za podmínky, že bude
doplněno zdůvodnění (§5 odst. 1 zákona). Konstatování, že plocha je převzata z původní
koncepce, nestačí. Z návrhu musí vyplývat potřeba vymezení v souladu s § 4 odst. 1 písm. b)
zákona i ostatních zásad ochrany ZPF.
26)
S návrhem plochy Ra Z09 souhlasíme, jelikož plocha je přebírána z platné koncepce
a pozemek je již v souladu s vymezeným využitím využíván. Doporučujeme jen prověřit toto
území, jelikož se v těsné návaznosti vyskytují pozemky se stejným využitím. Návrh v tomto
území lze z pohledu ochrany ZPF akceptovat, jelikož se jedná o úzkou enklávu mezi vodotečí a
komunikací, která je využívána pro rekreaci.
27)
Návrh hipostezky Ra D05 odporuje zásadám ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm.
c) a e) zákona, kdy by došlo k rozdrobení pozemků ZPF a ztížení hospodaření na orné půdě s
velmi kvalitní půdou (II. třída ochrany), z tohoto důvodu s návrhem nesouhlasíme. Návrh
hipostezky doporučujeme vést po okraji pozemku 249/1 k.ú. Razice kolem stávajících porostů
tak, aby nebylo ztíženo hospodaření na pozemku.
28)
Návrh plochy Ku Z01 je vymezen na půdách zařazených do I. třídy ochrany, což
jsou nejkvalitnější půdy, pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. Návrh byl sice převzat z
platné koncepce, avšak nebyl doposud využit. Návrh nebyl nijak více zdůvodněn. Návrh nelze
shledat v souladu s § 4 odst. 1 zákona, kdy může docházet k záboru jen v nezbytných případech
a pokud možno na méně kvalitních půdách, které se na území obce nachází. Z uvedených
důvodů s návrhem této plochy nesouhlasíme. Doporučujeme návrh koncipovat s ohledem na co
nejmenší nároky na nejkvalitnější obhospodařovanou půdu.
29)
Součástí navrhovaných ploch jsou i pozemky lesní nebo ostatní plochy, avšak z
výkresu předpokládaných záborů ZPF a PUPFL nelze rozlišit, že se nejedná o důsledky na
pozemky ZPF.

zdravotnictví,

prodejna,

blízko

MŠ),

přímá

investice

do

soudržnosti obyvatel.
Ad (20)

Plocha Hr Z06 ponechána a doplněno odůvodnění do

textové části. Plocha

Hr

Z07 také ponechána a doplněno

odůvodnění do textové části.
Ad (21)

Plcha Hr Z01 Ponechána z důvodu původní koncepce

a dále úspěšnosti firmy a podpory podnikání. Plocha Hr Z02 .
Ad (22)

Plochy byly zrušeny, viz výše.

Ad (23)

Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením ploch Ra

Z07, Ra Z08 a Ra Z02.
Ad (24)

Zábor nulový, odpovídá legendě, vícekrát.

Ad (25)

Odůvodnění doplněno.

Ad (26)

Necháváme RI v rozšířeném stavu k vodě a na východ,

ÚSES upraven.
Ad (27)

Vypuštěn

úsek

návrhu

účelové

komunikace,

hipostezka ponechána, není zpevněnou plochou.
Ad (28)

Ponecháno SV z důvodů platného ÚR, ale to nemáme,

plocha byla dříve krácena, dle Z1 Hrobčice,.
Ad (29)

Provedena

grafická korekce pro

čitelnost,

dále

uvádíme, že ostatní plochy jsou znázorněny bíle, ale jen uvnitř
záměrů,
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NOVÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY ZPF:
Na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF KÚ č.j.:
ÚK2001/ZPZ/2017/UP-055 ze dne/ 22.6.17 byla dokumentace opět upravena a
požádáno pořizovatelem o vydání nového stanoviska:
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)
podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2
zákona následující stanovisko:
1)
V podmíněně přípustném využití ploch NZs zůstalo „trasy a stavby veřejné
technické infrastruktury nevyvolávající zásadní úbytek zem. ploch“, což není využití
pozemků ZPF podle § 1 zákona, na kterých jsou plochy NZ převážně vymezeny.
Jelikož takové využití není vyhodnoceno z hlediska předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF, nelze s tímto využitím souhlasit. Toto bylo
připomínkováno již ve stanovisku ze dne 22.6.2017.
2)
U plochy Če Z06 je irelevantní poznámka, že se nejedná o zábor.
Vyhodnocení se provádí při předpokládaných důsledcích na pozemky ZPF, což je
každé jiné využití oproti využití podle § 1 zákona. Toto bylo připomínkováno již ve
stanovisku ze dne 22.6.2017.
3)
Návrh plochy Če Z01 s využitím ZS byl zmenšen ve prospěch
obhospodařované části zemědělského pozemku. Plocha v nyní navrhované podobě
vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a zelení při komunikaci. Upravený návrh
lze shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona, tudíž s ním
souhlasíme.
4)
V upraveném návrhu dochází k vypuštění ploch Mi Z09 s využitím VD a
související komunikace a Mi K01 s využitím ZI, což je ve prospěch ochrany pozemků
ZPF.
5)
Plochy Mi Z06, Z07 a Z08 jsou navrženy na obhospodařovaných
pozemcích. V předchozím stanovisku ze dne 22.6.2017 nebyly plochy z hlediska
ochrany ZPF odsouhlaseny, jelikož z dokumentace nevyplývala nezbytnost návrhu
podle § 4 zákona. Plochy Mi Z07 a Mi Z08 byly zmenšeny, avšak dokumentace
postrádá zdůvodnění s ohledem na řešení lokality Mirošovice, kde se v zastavěném
území nachází volné pozemky. Upozorňujeme, že nezbytnost návrhu na pozemcích
ZPF je posuzována podle § 4 odst. 1 a 2 zákona. Plochy Mi Z06, Z07 a Z08 jsou
navrženy na obhospodařovaných pozemcích, plocha Mi Z08 z části dokonce na
půdách zařazených do I. třídy ochrany. I při snížení nároků na ZPF při vymezení
těchto ploch je nutné návrh s ohledem na výše uvedené a na stanovisko ze dne
22.6.2017 řádně zdůvodnit. Bez tohoto nelze návrh shledat v souladu se zásadami
ochrany ZPF podle § 4 zákona a tedy jej odsouhlasit.
6)
Návrh plochy Ch Z06 byl oproti původnímu návrhu zmenšen. Plocha
zahrnuje pozemky s půdou zařazenou do II. třídy ochrany, z větší části je převzata
z platného územního plánu, nově navrhovaná část je podle textové části
dokumentace navržena tak, aby bylo dosaženo lepší obsluhy a využití plochy.
Upozorňujeme, že podle údajů v nahlížení do katastru nemovitostí jsou v této řešené
lokalitě vymezeny pozemky pro realizaci společných zařízení
(cesty) z
pozemkových úprav. Návrh plochy nerespektuje vymezené pozemky v katastru pro
tato zařízení. Návrh plochy bude nutné z tohoto důvodu upravit. Upozorňujeme na

Ad (1)

Text „trasy a stavby veřejné TI nevyvolávající zásadní

úbytek zem. ploch“ z podmínečně příp. vypustit a nahradit textem:
„pozemky související dopravní a technické infrastruktury“.
Ad (2)

Text irelevantní poznámky byl vypuštěn.

Ad (3)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (4)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (5)

Plochy Mi Z06, Mi Z07 byly vypuštěny u plochy Mi Z08

bylo doplněno odůvodnění.
Ad (6)

Doplněno

a

rozšířeno

odůvodnění,

které

bylo

odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF.
Ad (7)

Plocha Mu K07 byla vypuštěna.

Ad (8)

Plocha výrazně zredukována a vymezena pouze

v rozsahu p.p.č. 670/9 a 670/4, k.ú. Hrobčice, které nejsou
zemědělsky obhospodařovány. Doplněno odůvodnění.
Ad (9)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (10)

Požadavek na doplnění hipostezek D01 – D03 nebylo

provedeno. Důvodem je ta skutečnost, že v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb. je z důvodu přehlednosti zpracována samostatná
koncepce dopravy, která je hlavním výkresem. Hipostezky není
nutné zakreslovat do hlavního výkresu. Na základě dohody
s orgánem

ZPF

byla

rozšířena

definice

ploch

dopravní

infrastruktury o specifikaci hipostezek.
Ad (11)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (12)

Souhlasí bez připomínek. Pro plochu Hr Z10 byla

v dokumentaci stanovena podmínka dohody o parcelaci.
Ad (13)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (14)

Plocha Hr Z08 vypuštěna a vymezena jako plocha

územní rezervy se způsobem využití „SV – plochy smíšené
obytné“.
Ad (15)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (16)

Souhlasí bez připomínek.
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nutnost úpravy tak, aby plocha byla vymezována pouze v nezbytném rozsahu podle
§ 4 zákona tím spíše, že se jedná o vysoce cenné půdy.
7)
Návrh plochy Mu K07 s využitím NZs byl vypuštěn, s úpravou v tomto bodě
souhlasíme.
8)
K návrhu plochy Mu Z01 (pro bydlení na 0,7 ha a pro soukromé zahrady na
0,47 ha) bylo vydáno dne 22.6.2017 nesouhlasné stanovisko: „Plocha je navržena
tak, že by jejím využitím došlo k narušení organizace pozemků ZPF, směrem ke
komunikacím by byly pozemky rozdrobeny tak, že by byly špatně
obhospodařovatelné. Takový návrh nelze shledat v souladu se zásadami ochrany
ZPF podle § 4 zákona, navíc vede skrze plochu vedení elektrické energie, plocha je
tedy hůře využitelná v celém rozsahu, lze tedy pochybovat o nezbytnosti jejího
návrhu (§ 4 zákona). Z uvedených důvodů s návrhem této plochy
nesouhlasíme.“ Návrh plochy nebyl změněn, v dokumentaci nebyly uvedeny žádné
nové skutečnosti, které by mohly vést z pohledu ochrany ZPF k jinému závěru.
Stanovisko zůstává v platnosti, návrh v tomto bodě nelze odsouhlasit.
9)
Plocha Mu K06 s využitím NZs byla změněna na část plochy Mu Z02 s
využitím ZS, tedy pro zahrady k rodinným domům, návrh byl v tomto smyslu v
dokumentaci zdůvodněn. V důsledku se tedy jedná o součást plochy, která bude
využitelná pro bydlení s využitím podle podmínek k ploše ZS. Návrh neodporuje
zásadám ochrany ZPF podle § 4 zákona, tudíž s ním souhlasíme.
10)
K vymezení ploch Mu D01, Mu D02 a Mu D03 bylo vydáno nesouhlasné
stanovisko ze dne 22.6. 2017. Řešení ploch nebylo změněno. Plochy jsou
zakresleny ve výkrese předpokládaných záborů ZPF a PUPFL a tabulkové části
vyhodnocení důsledků na ZPF jsou uvedeny pro využití „dopravní infrastruktura“,
avšak nejsou uvedeny v hlavním výkrese. Uvedené využití v odůvodnění návrhu pro
hipostezky neodpovídá podmínkám využití ploch dopravních podle návrhu výroku,
resp. pro takové plochy nelze nalézt v návrhu výroku podmínky využití. Není tedy
jasné, z jakého důvodu jsou uvedené plochy ve výkrese předpokládaných záborů
ZPF a PUPFL zakresleny. Pro nejasné využití nelze návrh odsouhlasit, důvody jsou
uvedeny také ve stanovisku ze dne 22.6.2017.
11)
Návrh plochy Mu K08 byl vyhodnocen z hlediska důsledků na ZPF, návrh
plochy neodporuje zásadám ochrany ZPF podle § 4 zákona, tudíž s ním souhlasíme.
12)
Návrh plochy Hr Z10 byl pozměněn, plochy Hr K06 a Hr K07 byly vypuštěny.
Návrh plochy Hr Z10 je podle dokumentace vymezen na půdách zařazených do IV.
třídy ochrany, pouze při komunikaci se nachází půdy v I. třídě ochrany v minimálním
rozsahu, ty jsou opodstatněně do plochy zahrnuty díky poloze uvnitř plochy směrem
ke komunikaci. Návrh plochy Hr Z10 lze shledat v souladu se zásadami ochrany
ZPF podle § 4 zákona, jedná se o umístění na straně obce, kde jsou převážně půdy
s horší kvalitou, v jiných částech obce se nachází půdy s lepší kvalitou. Lokalita je z
pohledu ochrany ZPF nejvhodnější. Návrh lze v tomto bodě odsouhlasit. Pouze
upozorňujeme, že jižní hranice plochy směrem do nezastavěného území není v
terénu rozpoznatelná, hranici netvoří ani spojnice lomových bodů od hranic
pozemků. Z tohoto důvodu bude v praxi obtížné určit, kam může být území využito
podle podmínek využití v rámci plochy Hr Z10 a mohlo by docházet k využití v
neprospěch ochrany ZPF. Z těchto důvodů doporučujeme zvážit vymezení hranic
této plochy.

Ad (17)

Na základě dohody s orgánem ZPF bylo doplněno

odůvodnění.
Ad (18)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (19)

Na základě dohody s orgánem ZPF bylo doplněno

odůvodnění.
Ad (20)

Na základě dohody s orgánem ZPF bylo doplněno

odůvodnění.
Ad (21)

Souhlasí bez připomínek.

Ad (22)

Průběh Ra D05 upraven tak, že vede po hranici

pozemku. Dle tabulky vyhodnocení záboru ZPF vede po místní
komunikaci a nepředstavuje zábor.
Ad (23)

Na dotčené ploše bylo rozhodnutím č.j.:

MUBI

41142/2017 ze dne 20.11.2017 vydáno stavební povolení na
jednopodlažní RD s garáží a krytým stáním na p.p.č. 642 a
vodovodní přípojka na p.p.č. 739 a 645, k.ú. Kučlín. Rozsah
plochy nezměněn, do textové části bylo doplněno odůvodnění.
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13)
Návrh plochy Hr K05 byl vypuštěn, s úpravou souhlasíme. S ponecháním
ploch Hr Z06 a Hr Z07 souhlasíme.
14)
Návrh plochy Hr Z08 na 1,07 ha postrádá zdůvodnění vymezení veřejného
prostranství, kolem kterého je vymezena plocha pro bydlení. Toto bylo
připomínkováno již ve stanovisku ze dne 22.6.2017. Návrh plochy je nutné z tohoto
důvodu odůvodnit, je nutné prokázat, že se jedná o návrh na pozemcích ZPF na
vysoce cenných půdách pouze v nezbytném rozsahu.
15)
Návrh plochy Hr K05 byl vypuštěn, s úpravou souhlasíme. S ponecháním
ploch Hr Z06 a Hr Z07 souhlasíme.
16)
Návrh plochy Hr K05 byl vypuštěn, s úpravou souhlasíme. S ponecháním
ploch Hr Z06 a Hr Z07 souhlasíme.
17)
K návrhu ploch Hr Z01 a Hr Z02 bylo vydáno stanovisko ze dne 22.6.2017.
Návrh ploch nebyl upraven, nebylo ani doplněno zdůvodnění návrhu. Požadujeme
vymezit plochu Hr Z01, která vybíhá do volné krajiny, tak, aby návrh byl pouze v
nejnutnějším rozsahu. Obě plochy doposud nebyly využity a není jasné, z jakého
důvodu je plocha Hr Z01 navržena v takovém rozsahu na vysoce cenných půdách.
18)
Návrh plochy Hr K05 byl vypuštěn, s úpravou souhlasíme. S ponecháním
ploch Hr Z06 a Hr Z07 souhlasíme.
19)
Stanovisko ze dne 22.6.2017 k návrhu plochy Ra Z06 zůstává v platnosti.
Z návrhu musí vyplývat potřeba vymezení v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) zákona i
ostatních zásad ochrany ZPF.
20)
Stanovisko ze dne 22.6.2017 k návrhu plochy Ra Z06 zůstává v platnosti.
Z návrhu musí vyplývat potřeba vymezení v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) zákona i
ostatních zásad ochrany ZPF.
21)
S návrhem plochy Ra Z09 souhlasíme, plocha byla upravena tak, aby
odpovídala skutečnému využití, jedná se o nepatrné rozšíření, které lze z pohledu
ochrany ZPF akceptovat. V celém rozsahu se jedná o enklávy zemědělských
pozemků, které nelze efektivně obhospodařovat. Návrh lze považovat v souladu s §
4 zákona, tudíž s ním souhlasíme.
22)
Návrh Ra D05 byl vypuštěn, není zakreslen ve výkrese předpokládaných
záborů ZPF a PUPFL. V tabulkové části je však uvedeno, že návrh pro hipostezku
zůstává. Není jasné, zda se jedná o pouhé naznačení trasy nebo se může jednat o
využití, jež neodpovídá využití pozemků ZPF podle §1 zákona. V návrhu výroku
nelze pro takovou plochu nalézt podmínky využití.
23)
K návrhu plochy K Z01 bylo vydáno záporné stanovisko dne 22.6.2017. V
dokumentaci nebyla provedena úprava plochy, ani nebylo doplněno zdůvodnění, ze
kterého by mohla být konstatována nezbytnost takového návrhu. Z uvedených
důvodů a z důvodů uvedených ve stanovisku ze dne 22.6.2017 nelze k návrhu
plochy vydat kladné stanovisko.
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Stanovisko orgánu SEA dle § 50 odst. (7) stavebního zákona

Pořizovatel vyhodnotil stanovisko se závěry:

Při projednávání návrhu zadání územního plánu Hrobčice Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal stanovisko ze dne 6. 1. 2014,
č.j. 4504/ZPZ/2013/SEA, JID: 1637/2014/KUUK, se závěrem, že územní plán
Hrobčice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. V předloženém
návrhu zadání územního plánu Hrobčice se prověřovaly plochy bydlení, možnost
obnovy původního sídla v Hetově, plochy rekreace, plochy dopravní a technické
infrastruktury, koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod, plochy občanské
vybavenosti, plochy veřejného prostranství, využití a revitalizace bývalých
zemědělských areálů (nové plochy výroby a skladování nebudou vymezovány).

1. Plocha Hr Z01 ani plocha Hr Z05 nejsou plochami nově
vymezenými, ale plochami, které byly do projednávaného
návrhu ÚP Hrobčice převzaty z platné územně plánovací
dokumentace Územního plánu sídelního útvaru Hrobčice
(dále jen ÚP SÚ) a jeho změny č. 2.

Z posouzení obsahu návrhu územního plánu a na základě kritérií uvedených v
příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), provedl zdejší odbor jako příslušný orgán
podle § 22 písm. b) zákona zjišťovací řízení podle § 10i odst. 2 s následujícím
závěrem:
„územní plán Hrobčice“ je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
Návrh územního plánu vymezuje plochy pro bydlení, plochy rekreace, plochy
dopravní a technické infrastruktury, plochy občanské vybavenosti, plochy sídelní
zeleně, plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní a zemědělské a plochy
výroby a skladování. V k.u. Hrobčice je navržena plocha (VD – plocha výroby a
skladování – drobná a řemeslná výroba) Hr Z05 o rozloze 4,04 ha a ( VD - plocha
výroby a skladování – lehký průmysl) Hr Z01 o rozloze 2,47 ha. Návrh územního
plánu Hrobčice neakceptoval požadavek souhlasného stanoviska k návrhu zadání
územního plánu Hrobčice, kde se uvádí, že nové plochy výroby a skladování
nebudou vymezovány.
Návrh územního plánu nevylučuje vymezení ploch pro umístění záměrů
podléhajících posouzení, a proto byla shledána nezbytnost komplexního posouzení
vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Návrh územního plánu nevylučuje
vymezení ploch pro umístění záměrů, které mohou způsobit výrazně negativní
zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území a
udržitelného rozvoje území.

2.
Plocha Hr Z01 byla do návrhu ÚP převzata ze změny
č. 2 ÚP SÚ, pro kterou bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje,
OŽP – SEA vydáno dne 02.11.2010 stanovisko č.j.:
1495/ZPZ/2008/SEA, JID: 190025/2010/KUUK, kterým bylo
konstatováno, že změnu č. 2 ÚP SÚ Hrobčice není nutno posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí (viz příloha č. 2).
3.
Plocha Hr Z05 byla převzata z ÚP SÚ vydaného v r.
1999. Tato plocha bude na základě jednání dne 09. 09. 2015 na
KÚ ÚK OŽP s Ing. Wurstovou zmenšena dle přilozeného výřezu
z hlavního výkresu návrhu ÚP Hrobčice (viz příloha č. 1). V
regulativech pro plochy „VD – výroba a skladování – drobná
řemeslná výroba“ bude v podmíněně přípustném využití
stanovena pro plochu Hr Z05 podmínka, že plocha Hr Z05 může
být zastavěna maximálně do výměry 1 ha, zbývající část plochy
může být využita jako manipulační plocha.
4.
V regulativech pro plochy „VP – výroba a skladování –
lehký průmysl“ s upřesněním pro plochu Hr Z01 bude v
podmíněně přípustném využití stanovena podmínka, že plocha Hr
Z01 může být zastavěna maximálně do výměry 1 ha, zbývající
část plochy může být využita jako manipulační plocha.
Na základě dohody s orgánem SEA požádal pořizovatel o
přehodnocení stanoviska viz níže.

„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ je třeba zpracovat v
rozsahu přílohy stavebního zákona. Zpracovatel se zaměří na vlivy navrhovaných
záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového negativního
ovlivnění složek životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá variantní řešení umístění ploch a
vypracování konceptu územního plánu, bude „Vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území“ včetně „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí“ předloženo jako součást návrhu územního plánu Hrobčice.
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ musí být zpracované na
základě přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona
a bude nedílnou součástí návrhu územně plánovací dokumentace.
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Krajský úřad ÚK, odbor
životního prostředí a
zemědělství, SEA

Obsah stanoviska

PŘÍLOHA Č. 2_1
Vyhodnocení

Musí být podrobně popsány vlivy záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na
možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné
ovlivnění zdraví obyvatelstva.
Součástí „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ bude vypracování
kapitoly závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke
koncepci s uvedením výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí
s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s
podmínkami včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit.
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ a „Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území“ předá pořizovatel v listinné a elektronické podobě na
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k vydání
stanoviska.

Krajský úřad ÚK, odbor
životního prostředí a
zemědělství, SEA

4504/ZPZ/2013/SEA// 15.12.2015

V dalších fázích územně plánovací dokumentace budou navrhovány pouze záměry
uvedené v návrhu územně plánovací dokumentace. Záměry neuvedené v návrhu
územně plánovací dokumentace je nutno projednat s odborem životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je příslušným orgánem podle §
22 písm. b) zákona.
NOVÉ STANOVISKO ORGÁNU SEA dle § 50 odst. (7) stavebního zákona
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
6. 11. 2015 žádost o přehodnocení stanoviska ke společnému jednání o návrhu
územního plánu Hrobčice. V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) bylo vydáno stanovisko zdejšího úřadu ze dne 12. 8. 2015, č.j.
4504/ZPZ/2013/SEA, JID 109377/2015/KUUK, s výsledkem: „územní plán
Hrobčice“ je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Po dohodě se
zpracovatelem územního plánu Hrobčice, došlo při zpracování návrhu územního
plánu Hrobčice k úpravě a zmenšení, které byly obsaženy v návrhu územního plánu
Hrobčice.

Orgán ochrany SEA vydal nové stanovisko dle §50 odst. (5)
stavebního zákona se závěrem:
Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů
podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování
nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na
životní prostředí (SEA).

Z posouzení obsahu návrhu územního plánu a na základě kritérií uvedených v
příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), provedl zdejší odbor jako příslušný orgán
podle § 22 písm. b) zákona zjišťovací řízení podle § 10i odst. 2 s následujícím
závěrem:
„územní plán Hrobčice“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba Hr Z05 bude zmenšena a v
regulativech bude v podmíněně přípustném využití stanovena podmínka, že plocha
HR Z05 může být zastavěna maximálně do výměry 1 ha. Plocha výroby a skladování
– lehký průmysl Hr Z01 bude v regulativech v podmíněně přípustném využití
stanovena podmínka, že plocha může být zastavěna maximálně do výměry 1 ha.
Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících
posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).
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6.

Krajský úřad ÚK, odbor
územního plánování a
stavebního řádu

28/UPSÚ2016//21.01.2016

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č. 2_1

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Stanovisko dle § 50 odst. (7) stavebního zákona

Ad 1. Širší územní vztahy:

KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh ÚP z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7
stavebního zákona a sděluje následující:
1. Širší územní vztahy:

Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy nemá KÚ ÚK UPS připomínky. KÚ ÚK UPS požaduje zkoordinovat a
dohodnout připomínky uplatněné sousedními obcemi Měrunice a Bílina a výsledek
zapracovat do návrhu řešení ÚP.
2. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací č.1 (dále jen aPÚR):

KÚ ÚK UPS konstatuje soulad návrhu ÚP s aPÚR.
3. Soulad se Zásadami územního rozvoje ÚK (dále jen ZÚR ÚK):

a.
b.

Návrh ÚP je v souladu s prioritami územního plánování ÚK.

ÚP respektuje zařazení obce Hrobčice do specifické oblasti SOB5 Specifická
oblast Mostecko.

c.

ÚP Hrobčice vymezuje a zpřesňuje koridoru cyklostezky C25 hranice
ČR/SRN – Brandov – Most – Litoměřice – hranice ÚK. Úkoly územního plánování a
využívání území vymezené tímto koridorem jsou v odůvodnění návrhu ÚP
vyhodnoceny v souladu s požadavky ZÚR ÚK.

d.

ZÚR ÚK zpřesňují na území obce koridor E10 pro vedení 400kV Výškov –
Chotějovice – Babylon v aPÚR jako územní ochranu koridoru pro dvojnásobné
vedení 400kV, TR Chotějovice – TR výškov. Koridor je sledován jako územní rezerva
ER5. Návrh ÚP tuto ÚR respektuje v nezměněné šíři. KÚ ÚK UPS požaduje tuto
neaktuální rezervu z příslušných výkresů vypustit a zakreslit vedení jako stav, tzn.
jako limit využití území.

e.

4.

ÚP respektuje ZÚR ÚK vymezené nadregionální (biokoridor K14 Milešovka
(17) – K13 a regionální (RBC 1328 Bořeň, RBC 1797 Hradišťany, RBK 568 Zlatník –
Bořeň a RBC 1797 Hradišťany) prvky ÚSES.
Návrh ÚP respektuje a v odůvodnění ÚP vyhodnocuje ZÚR ÚK stanovené asanační
území nemístního významu ASA8 výsypka Radovesice a územně ekologický limit
ÚEL7 jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou
těžbou ani výsypkovým hospodářstvím.
f.
ÚP respektuje koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území pro územní plánování stanovené v kap. 5 ZÚR ÚK.
g.
Z hlediska charakteristických rysů krajiny je řešené území začleněno do
krajinných celků KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří
(5a), KC CHKO České středohoří – Lounské středohoří (5b), KC České středohoří –
Milešovské středohoří (6a), KC České středohoří (6b) a KC Severočeská
devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14). V předloženém návrhu ÚP je
zapracováno vyhodnocení požadavků na respektování příslušných dílčích kroků pro
naplňování cílových charakteristik krajiny, které se týkají řešeného území. U
krajinných celků 6a a 6b požadujeme vypustit z nadpisů označení CHKO, neboť tato
území již nejsou součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří.
h.
V ostatních částech je návrh ÚP Hrobčice v souladu s nadřazenou ÚPD.
Zajištění koordinace širších územních vztahů a provedení úprav ÚP bude posouzeno
KÚ ÚK UPS při řízení o ÚP dle §52 odst. 3 stavebního zákona

Připomínkám uplatněným městem Bílina bylo vyhověno a v
návrhu ÚP pro veřejné projednání byl doplněn v souladu
s požadavky vznesenými touto sousední obcí.
Připomínce obce Měrunice bylo vyhověno částečně. Na základě
připomínky byl rozsah plochy zredukován navrhované kořenové
ČOVa v textové části dokumentace byl specifikován důraz na
minimalizaci odtoku dešťových vod do veřejné kanalizace, návrh
odvodňovacích zařízení musí být přizpůsoben možnostem území
a požadovanému trendu minimalizace dešťových kanalizací.
Ad 2. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací č.1
(dále jen aPÚR):
Je zajištěn soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací
č. 1.
Ad 3. Soulad se Zásadami územního rozvoje ÚK (dále jen ZÚR
ÚK):
Ad a.
ÚK.

Návrh ÚP je v souladu s prioritami územního plánování

Ad b. ÚP respektuje zařazení obce Hrobčice do specifické oblasti
SOB5 Specifická oblast Mostecko.
Ad c. ÚP respektuje a zpřesňuje koridor cyklostezky C25.
Ad d. Neaktuální rezerva ER5 byla z příslušných výkresů návrhu
ÚP Hrobčice vypuštěna a dvojnásobné vedení 400 kV bylo
vymezeno, jako stav tzn. jako limit využití území.
Ad e. ÚP respektuje vymezené nadregionální i regionální prvky
ÚSES.
Ad f. ÚP respektuje koncepci ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území pro územní plánování
stanovené v kap. 5 ZÚR ÚK.
Ad g. ÚP respektuje ZÚR ÚK vymezené krajinné celky. V
předloženém návrhu ÚP je zapracováno vyhodnocení požadavků
na respektování příslušných dílčích kroků pro naplňování cílových
charakteristik krajiny, které se týkají řešeného území. U
krajinných celků 6a a 6b bylo z nadpisů vypuštěno označení
CHKO, neboť tato území již nejsou součástí Chráněné krajinné
oblasti České středohoří.
Ad h. Bereme na vědomí.
Ad 4. Závěrečné ustanovení o kontrole bereme na vědomí.
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8.

Ministerstvo
zdravotnictví ČR, Český
inspektorát lázní a zřídel

MěÚ Bílina
odbor životního prostředí

MZDR 31489/2015-2/OZD-ČIL-L// 12.06.2015

7.

OŹP/23762/V-089/2015// 29.07.2015

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
Obsah stanoviska

MZ ČR ČILZ jako DO podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
1. Ve svém vyjádření k návrhu zadání územního plánu požadoval ČILZ zakreslit do
výkresové části:
a) ochranné pásmo (dále jen „OP“) II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů (dále
jen „PLZ“) lázeňského místa Bílina, které zasahuje do severozápadní části
řešeného území
b) OP II. stupně II C PLZ lázeňského místa Teplice v Čechách, které okrajově
zasahuje do severní části k.ú. Radovesice u Bíliny.
2. Hranice OP II. stupně II B PLZ lázeňského místa Bílina, která v západní části k.ú.
Chouč pokračuje mimo řešené území, je ve výkresové části dále vedena po hranicí
správního území obce. Přestože zakreslení tohoto OP je zřejmě míněno jako jeho
vymezení vzhledem k řešenému území, může způsob jeho zobrazení vést k
mylnému závěru, že takto zakreslená hranice tvoří skutečnou hranici OP. Z tohoto
důvodu žádá inspektorát ukončit zákres hranice OP v místě, kde vychází z řešeného
území.
3. OP II. stupně II C PLZ lázeňského místa Teplice v Čechách není v návrhu
územního plánu uvedeno ani zakresleno. Požadavek inspektorátu z vyjádření k
návrhu zadání tedy nadále trvá.
4. Inspektorát dále požaduje používat v textové části a v legendách výkresů výše
uvedené úplné názvy OP PLZ, a to včetně správného označení jejich stupně a
uvedení lokality.
5. V OP PLZ jsou územním plánem navrhovány pouze plochy bydlení venkovského,
technická a dopravní infrastruktura a plochy lesní, jejichž způsob využití není v
rozporu s podmínkami ochrany PLZ. Kromě výše uvedených požadavků tedy
inspektorát neuplatňuje z hlediska ochrany PLZ k projednávanému územního plánu
další připomínky.

PŘÍLOHA Č. 2_1
Vyhodnocení

Ad 1. Požadavek na zahrnutí OP II. stupně IIB PLZ Bílina a OP
II. stupně IIC PLZ Teplice byl zahrnut do zadání ÚP Hrobčice.
Informace o těchto ochranných pásmech byla zanesena do
textové části návrhu ÚP.
Ad 2. OP II. stupně IIB PLZ lázeňského místa Bílina bylo
zakresleno do grafické části návrhu ÚP Hrobčice tak, že zákres
hranice tohoto OP bude ukončen na hranici řešeného území.
Ad 3. OP II. stupně II C PLZ lázeňského místa Teplice v Čechách
bylo zakresleno do koordinačního výkresu. Digitální podklad byl
předán projektantovy ÚP v rámci předání aktualizovaných ÚAP
ORP Bílina.
Ad 4. Textová a grafická část byly upraveny dle požadavků ČILZ.
Ad 5. Bez připomínek. Bereme na vědomí.

 Ochrana ovzduší
Souhlasí bez připomínek

Ad I.Ochrana ovzduší:
Souhlasí s návrhem Územního plánu Hrobčice



Ad II.Ochrana přírody a krajiny
Souhlasí s návrhem Územního plánu Hrobčice

Ochrana přírody a krajiny

Souhlasí bez připomínek

Ad III.Ochrana zemědělského půdního fondu
III. Ochrana zemědělského půdního fondu
Rozvojové plochy jsou navrženy v souladu se zásadami
Návrh počítá s celkovým záborem ZPF cca 80,24 ha. Pokud nedoje k naplnění
ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona č.
odsouhlasených ploch, budou nevyužité části ponechány v ZPF.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
IV.
Vodní hospodářství
znění pozdějších předpisů.
Nemá připomínek.
Ad IV.Vodní hospodářství
V.
Státní správa lesů
Souhlasí s návrhem Územního plánu Hrobčice
Nemá připomínek
Ad V.Státní správa lesů
Souhlasí s návrhem Územního plánu Hrobčice
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9.

MěÚ Bílina
stavební úřad – státní
památková péče

10.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, odbor
stavebnictví a
investičního rozvoje

Vyhodnocení

Na základě ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, vydává Městský
úřad Bílina, Stavební úřad - oddělení Státní památkové péče, jako dotčený orgán ve
věci památkové péče, podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb.,
památkového zákona, v platném znění, toto stanovisko:
1. Součástí řešeného území není žádné plošně chráněné území ani památkové
ochranné pásmo.
2. Pro většinu památek je navrženo funkční využití SV – smíšené bydlení
venkovské. Výjimkou je kostel sv. Havla v Hrobčicích, kostel sv. Vavřince v
Mirošovicích, kostel sv. Prokopa v Mukově, kostel sv. Kateřinyv Chouči a
kostel sv. Jakuba Většího v Mrzlicích, pro které je navrženo funkční využití OV
– občanská vybavenost. Pro kulturní památku výšinné opevněné hradiště v
Radovesicích je navrženo využití NL – lesní plochy. Funkční využití SV, OV i
NL u uvedených památek odpovídá jejich současnému stavu i možnému
budoucímu využití a nevytváří tlak na poškozování kulturních památek.
Funkční využití ploch jednotlivých kulturních památek jsou v souladu s jejich
kulturně-historickou hodnotou a nepovedou k jejich poškození.
3. Nemovité kulturní památky:
 Hrobčice: Kostel sv. Havla, Venkovská usedlost č.p. 11, Zámek č.p. 29,
 Mukov: Kostel sv. Prokopa,Výšinné opevněné sídliště – hradiště
slovanské, archeologické stopy, Venkovská udeslost č.p. 26,
 Mrzlice: Kostel sv. Jakuba Většího¨,
 Mirošovice: Kostel sv. Vavřince, Socha sv. Antonina Pustevníka, Sloup
se sousoším nejsvětější trojice, Zámek č.p. 1, Venkovská usedlost č.p.
21,
 Chouč: Kostel sv. Kateřiny, Boží muka, Venkovská usedlost č.p. 7.
4. Na řešeném území se nenachází žádné kulturní památky.
5. Jedná se o území s archeologickými nálezy:
 Vrch Bořeň a okolí (II. Kategorie ÚAN), Radovesická výsypka (IV.
Kategorie ÚAN), Hradišťany – pravěké hradiště (I. Kategorie ÚAN).
6. Městský úřad v Bílině, stavební úřad, oddělení státní památkové péče
konstatuje, že předložený návrh územního plánu Hrobčice je akceptovatelný
bez dalších připomínek.

Ad 1) Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Ad 2) Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Ad 3) Územním plán respektuje 15 nemovitých kulturní
památek viz kap. 3.2. tab. 4 textové části odůvodnění.
Ad 4) Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Ad 5) Územní plán respektuje území s archeologickými nálezy
- vrch Bořeň, Radovesická výsypka, Hradišťany v grafické části
(koordinační výkres) návrhu ÚP tato skutečnost však musí být
zohledněna i v textové části ÚP  Do textové části
ODŮVODNĚNÍ do kapitoly 13.2. Odůvodnění základní koncepce
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ byla
doplněna informace o územích s archeologickými nálezy (vrch
Bořeň, Radovesická výsypka, Hradišťany) v souladu se
stanoviskem MěÚ Bílina – státní památková péče.
Ad 6) Návrh je akceptovatelný bez připomínek. Pořizovatel
bere na vědomí stanovisko orgánu státní památkové péče.

MPO ve smyslu ustasnovení §15 odst. 2 zákona neuplatňujeme podle ustanovení
§50 odst. 2 stavebního zákono k výše uvedené ÚPD.
Návrh ÚP respektuje chráněné ložiskové území stanovené na výhradním ložisku
bentonitu Liběšice a ložisko vyhrazeného nerostu Červený Újezd (křemenná
surovina).
S návrhem ÚP souhlasí

Stanovisko
č.j. //ze dne

Obsah stanoviska

MUBI 26471/2015/
SPP 13/2015// 02.07.2015

Dotčený org. st.
správy

PŘÍLOHA Č. 2_1

MIPO/23762/2015/
SÚ// 27.07.2015

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

S návrhem ÚP souhlasí bez připomínek.
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11.

Státní pozemkový úřad
pro Ústecký kraj, Teplice

SPU 372913/2015// 16.07.2015

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Pobočka Teplice vydává k návrhu Územního plánu Hrobčice v souladu s ustanovením
§19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) toto stanovisko:

Územním plánem musí být respektovány schválené pozemkové
úpravy v k.ú. Červený Újezd u Mukova, Hrobčice, Mirošovice,
Mukov, Razice, Tvrdín, a v části Hetov.

Na území obce Hrobčice byly v katastrálních územích Červený Újezd u Mukova, Hrobčice,
Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, a v části Hetova schváleny komplexní pozemkové
úpravy. V katastrálním území Kučlín, v části katastrálního území Dřínek a v katastrálním
území Chouč komplexní pozemkové úpravy probíhají. V ostatních katastrálních územích
- kromě k.ú. Mrzlice - jsou pozemkové úpravy zahájeny.
Na základě výše uvedeného žádáme o provedení těchto změn v návrhu územního plánu
Hrobčice, protože zde nebyly respektovány schválené návrhy plánů společných zařízení:
1. k.ú. Razice
a. na p.p.č. 575 bylo navrženo a realizováno protierozní opatření, proto nesouhlasíme
se záborem části pozemku na přístupovou komunikaci.
b. na p.p.č. 467/5 byly navrženy tůňky a nová výsadba. Tůňky byly realizovány,
výsadba proběhla a bude následovat 3-letá pěstební péče, proto nesouhlasíme s
vymezením části pozemku jako plochy pro technickou infrastrukturu, výrobu a
skladování ( pro kořenovou čističku odpadních vod)
c. na p.p.č. 338 je navržena doplňková cesta, proto nesouhlasíme se zařazením do
krajinné zeleně
2. k.ú. Hrobčice
- p.p.č. 527/18 byla navržena a provedena výsadba protierozního pásu, proto
nesouhlasíme se změnou do zemědělské plochy.
3. nejsou schváleny zastupitelstvem obce. V tomto případě žádáme o součinnost, aby
návrh územního plánu a návrhy plánů společných zařízení byly v souladu.

Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
st. spr.IV, Chomutov

939/530/15
41118/ENV/15// 19.06.2015

4. Nadále trváme na tom, aby v návrhu územního plánu Hrobčice byly respektovány plány
společných zařízení schválené v rámci komplexních pozemkových úprav, které má
obec k dispozici.

12.

PŘÍLOHA Č. 2_1

Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z
požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí,
které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č.
62/1988 o geologických pracích.
K předmětnému oznámení zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt
sesuvů: Mirošovice č. 4242, Razice č. 4243, č. 4253, Štěpánov č. 4246, č. 6141, č.
6142, Kučlín č. 4249, Bílina č. 4250, Hrobčice č. 4252, č. 4256, Mrzlice č. 4254, č.
4255, Mukov č. 4260, Hetov č. 4261, Lukov č. 5182, č. 6143, poddolovaných území:
Mukov č. 1630, Měrunice č. 1645, výhradního ložiska: Liběšice č. 3108100, CHLÚ:
Liběšice č. 10810000 (viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o
území).

Ad. 1.a. Návrh územního plánu na p.p.č. 575, k.ú. Razice bude
prověřen a nalezeno takové řešení, které nebude v rozporu
s navrženými a realizovanými KPÚ – protierozní opatření.
Ad 1.b . Návrh řešení ÚP na p.p.č. 467/5, k.ú. Razice bude
upraven tak, aby navržená KČOV nezasahovala na pozemek,
kde proběhly KPÚ – realizace tůněk a výsadba. Umístění KČOV
již bylo provedeno změnou č. 1 ÚP SÚ Hrobčice tak, aby
nezasahovala do plochy realizovaných KPÚ.
Ad 1.c. Vymezit p.p.č. 338, k.ú. Razice tak, aby byl v souladu se
schválenými KPÚ, které zde navrhují k realizaci doplňkovou
cestu.
Ad 2. Prověřit a navrhnout nový způsob využití pro p.p.č. 527/18,
k.ú. Hrobčice, aby nedocházelo k rozporu s KPÚ na základě,
kterých zde byla realizována výsadba protierozního pásu.
Ad 3. Konzultovat úpravu návrhu pro veřejné projednání
s projektantem KPÚ v k.ú. Kučlín, části k.ú. Dřínek a v kú. Chouč,
kde v současnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy.
Ad. 4. ÚP Hrobčice bude respektovat plán společných zařízení
schválený v rámci KPÚ v k.ú. Červený Újezd u Mukova, Hrobčice,
Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, a v části Hetov.

Textová i grafická část byly doplněny a upraveny v souladu
s požadavky orgánu ochrany ložisek nerostných surovin.
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13.

14.

Ministerstvo obrany ČR,
Sekce ekonomická a
majetková

Ministerstvo dopravy ČR

MOCR 82046/2015-8201OÚZ_LIT// 07.07.2015

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č. 2_1

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

MO ČR posoudilo návrh ÚP Hrobčice na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno
h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních
a resortních předpisů.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

Vydává souhlasné stanovisko k předloženému Návrhu ÚP Hrobčice
SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO
ČR na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD
připomínek.
V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Je dotčeným orgánem na úseku:
Doprava na pozemních komunikacích:
MD ČR je příslušným DO dle §40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpis, z hlediska
řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
Odůvodnění pořizovatelem:
Správním územím obce Hrobčice neprochází dálnice, rychlostní silnice
ani silnice I. třídy. Územní plán respektuje stávající dopravní vazby
obce Hrobčice na komunikaci I. třídy I/13.
Doprava drážní:
MD ČR je příslušným DO dle §56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o
drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění pořizovatelem:
Územní plán respektuje PÚR ČR a z ní vyplývající úkoly a cíle ZÚR ÚK,
které vymezují na území obce Hrobčice.
Doprava vodní:
MD ČR je příslušným DO dle §4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění pořizovatelem:
Správní území obce Hrobčice není dotčeno tímto druhem dopravy.
Doprava letecká:
MD ČR je příslušným DO dle §88 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění pořizovatelem:
Územní plánu nenavrhuje plochy, na kterých by mělo dojít k umístění
výškových staveb či zařízení. ÚP nejsou řešeny letecké stavby. Řešené
území není dotčeno ochranným pásmem letiště.
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Dotčený org. st.
správy

15.

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Ministerstvo vnitra ČR,
Praha

PŘÍLOHA Č. 2_1

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Je dotčeným orgánem na úseku požární ochrany dle §24 odst. 1
písm. g) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších zákonů.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu je řešen v souladu se zákonem o požární
ochraně. Státní požární dohled byl proveden Hasičským
záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Teplice,
který vydal souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Hrobčice pro
opakované veřejné projednání stanovisko č.j.: HSUL-3704-7/TP-

16.

Obvodní báňský úřad
kraje Ústeckého, Most

SBS/1863/2015/OBÚ-04// 29.06.2015

2012 17.06.2015

1.

2.

V plochách řešených návrhem územního plánu (dále též ÚP) Hrobčice se nachází:

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

a) výhradní ložisko evidované pod ozn. B 3108100 Liběšice (surovina: bentonit,
organizace: KERAMOST, a.s., Most ), a to v k.ú. Chouč.
b) chráněné ložiskové území (dále též CHLÚ) evidované pod ozn. 10810000
Liběšice (surovina: bentonit, organizace: KERAMOST, a.s., Most ), a to v k.ú.
Chouč.
OBÚ požaduje při pořizování územně plánovací dokumentace postupovat v souladu
s § 15 odst. 1 zákona Č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve
znění pozdějších předpisů (horní zákon), tj. z hlediska ochrany nerostného bohatství
nejvýhodněji, zejména v ploše stanovených dobývacích prostorů a chráněných
ložiskových územích neumisťovat stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním
výhradního ložiska.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádné rozvojové plochy nejsou navrhovány v ploše
výše uvedeného CHLÚ, nemá zdejší úřad k této věci žádných dalších připomínek.

17.

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost, Regionální
centrum Ústní n.L.

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Je dotčeným orgánem na úseku využívání jaderné energie a
ionizujícího záření dle §208 písm. n) zákona č. 263/2016 Sb.,
atomový zákon, ve znění pozdějších zákonů, uplatňuje
stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací
dokumentaci z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany,
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání
radiační mimořádné události a zabezpečení při činnostech
souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci
expozičních situací.
Odůvodnění pořizovatelem:
Na správním území obce Hrobčice nejsou z hlediska jaderné
bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících
s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření,
lokalizovány žádné konkrétní zájmy chráněné Státním úřadem
pro jadernou bezpečnost, které by podléhaly vydání stanoviska
tohoto dotčeného orgánu.
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18.

Agentura ochrany přírody a
krajiny, CHKO České
středohoří, Litoměřice

SR/10924/CS/2013-7// 11.07.2015

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č. 2_1

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust.
§ 78 odst. 3 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění (dále jen zákon) vydává jako dotčený orgán podle ust. § 50 stavebního zákona
v platném znění toto s t a n o v i s k o :

Ad 1. Vymezení zastavěného území:
Souhlasí bez připomínek.
Ad 2. Základ koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot:
Souhlasí bez připomínek.
Ad 3. Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně:
3.1. Prostorové uspořádání sídel
Souhlasí bez připomínek

1. Vymezení zastavěného území:
Agentura souhlasí s vymezením bez připomínek.
2. Základ koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:
S celou kapitolou souhlasí Agentura bez připomínek.
3. Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
3.1 Prostorové uspořádání sídel
Agentura souhlasí s touto částí bez připomínek.
3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
S vymezením zastavitelných ploch Agentura souhlasí s výjimkou následujících:
1) He Z01 – bývalá osada Hetov – území dnes již rekultivováno a zklidněno do
přírodního prostředí. S ohledem k poměrně husté síti sídel v řešeném území a jeho
okolí, pokládáme založení nového urbanistického útvaru za nadbytečné. Plánované
aktivity možno přesunout do nejbližších osad, tím může dojít i k jejich oživení. Plochu
požadujeme vypustit. Doporučujeme takto řešit celý prostor, tj. včetně části za
hranicí CHKO.
2) Plochu Hr Z05 doporučujeme zmenšit o jižní výběžek, přístupem a konfigurací
terénu obtížně využitelný pro určenou funkci. Celá plocha nyní jako orná půda,
výběžek nepřirozeně vybíhá do krajiny.
3) Plocha Hr Z10 – s ohledem na záměr uchovat návrší pod kostelem beze staveb
(viz. zápis), omezit kapacitu do 20 RD
4) Plocha Mr Z02 – nová plocha částí vybíhající do bloku zemědělské půdy, která
nenavazuje na strukturu tradiční zástavby a načínající nový prostor, který je dosud
součástí volné krajiny.
Požadujeme tuto část (za kostelem - BV) vypustit, připouštíme využití jako zahrady
beze staveb. V osadě dostatek příležitostí pro výstavbu BV.
5) Plochy Mi Z06, Mi Z07 a Mi Z08 – doporučujeme zvážit jejich vypuštění, pokud
by zůstaly, požadujeme umisťovat stavby blíže ke komunikaci, směrem do krajiny
pásmo zahrad.
6) Plocha Ra Z05 – požadujeme snížení kapacity na max. 7 RD. Rozvojová plocha
v okrajové poloze sídla, ve které je vhodná rozvolněnější zástavba pro lepší přechod
do krajiny.
7) Plocha Mu Z09 – požadujeme zmenšit pouze na p.p.č. 834/5. Ostatní parcely
plochy 834/10 a 831 vhodné pro vedení LBK.
3.3 Návrh systému sídelní zeleně
Agentura souhlasí bez připomínek
4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování
Agentura souhlasí s kapitolou bez připomínek. Plochy týkající se Hetova viz.
nesouhlas s obnovením urbanizovaného prostoru.
5. Koncepce uspořádání krajiny

3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Vzhledem k vyjádřenému nesouhlasu AOPK bude v návrhu pro
veřejné projednání upraveno vymezení ploch:
1) Projektant prověří vymezení plochy He Z01 a navrhne nový
způsob využití v souladu se stanoviskem AOPK. Jako ochranu
možného budoucího využití pro vznik nového sídla, vymezit
plochu He Z01 jako plochu územní rezervy.
2) Plocha Hr Z05 bude zmenšena v rozsahu dle přiloženého
snímku. Rozsah vymezení plochy byl odsouhlasen AOPK, KÚ
ÚK OZP, vlastníkem i obcí.
3) Vymezení plochy Hr Z10 bude upraveno v souladu se
stanoviskem AOPK, tak že horní partie plochy Hr Z10 budou
vymezeny jako plocha ZS, taky aby horní partie zůstaly
ochráněny před zástavou. V regulativech bude stanovena
podmínka umístění maximálního počtu 20 RD.
4) Plocha Mr Z02 bude v souladu se stanoviskem AOPK
vymezena jako plocha „ZS – zeleň soukromá a vyhrazená“.
5) Prověřit vymezení ploch Mi Z06, Mi Z07 a Mi Z08 v souladu
se stanoviskem AOPK prověřit v dotčených plochách umístění
pásu zahrad směrem do krajiny.
6) Pro plochu Ra Z05 bude stanovena podmínka umístění
maximálního počtu 7 RD.
7) Plocha Mu Z09 bude zmenšena pouze na p.p.č. 834/5, k.ú.
Mukov. Průběh navrhovaného biokoridoru bude upraven tak, že
povede přes p.p.č. 834/10 a 831, k.ú. Mukov.
3.3. Návrh systému sídelní zeleně:
Souhlasí bez připomínek.
Ad 4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro
její umisťování:
Souhlasí bez připomínek.
Ad 5. Koncepce uspořádání krajiny:
Do textové části odůvodnění do kapitoly „6.1. Požadavky na
základní koncepci rozvoje území…..“ byl doplněn požadavek
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Agentura v zásadě souhlasí se zněním kapitoly bez připomínek, pouze v části
řešeného území spadajícího do CHKO České středohoří požadujeme vytvořit
prostor pro případnou revitalizaci tvrdě regulovaných toků včetně územní rezervy
v úsecích, kde pozemky pro úpravu koryta nejsou (zde je zemědělská půda
obdělávána až na hranu umělého koryta).

AOPK „Prověřit možnost vytvoření předpokladů pro revitalzaci
toků, zejména pak dolního úseku Mukovského potoka a
Syčivky…“

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
6.1 Základní pojmy a zásady pro užívání podmínek
A. Základní pojmy
formální připomínka: nahradit výraz …pěstování domácího zvířectva… termínem …
chov domácího zvířectva …
C. Obecné podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití formální připomínka:
výraz …dle podmínek Péče v CHKO… nahradit výrazem …dle podmínek Plánu
péče CHKO… .
6.2 Plochy s rozdílným způsobem využití
Souhlasíme s vymezením ploch na zpracovávaném území s výjimkou některých
částí ploch k zalesnění. Jsou to:
k.ú. Miročovice - Plocha NL tvořící západní okraj LBC 12 (LBC 4393) – Mirošovský
les – z plochy k zalesnění vypustit dosud nezalesněnou část p.p.č. 213/10 (ostatní
pl.) – důvod: cenné biotopy suchých travních porostů 6210 (30%), zastoupeny T34D
– širokolisté suché trávníky a T42 – suché bylinné lemy.
k.ú. Mukov – Plocha NL SV od Mukova – z plochy vypustit p.p.č. 837/8 TTP – cenný
biotop T1.1 ovsíková louka.
k.ú. Mukov, k.ú. Hetov – rozsáhlá plocha na sever od Mukova při Lukovském
potoce (p.p.č. 559/1, 764/3, 764/5, 764/19, 764/22 – vše ostatní.. pl. A 764/20 –
TTP) zabíhající do k.ú. Hetov (p.p.č. 244/1, 285/3 – ostatní pl. a 244/2 – TTP) –
vypustit z důvodů cenných biotopů - komplex vlhkých louček – biotopy T1.6 vlhká
tužebníková lada (6430) a T1.9 střídavě vlhké bezkolejové louky (6410), dále
výskytu ohrožených druhů rostlin - upolín evropský, prstnatec májový, prha arnika.
Plošky koseny v rámci PPK. Je zastoupen cenný biotop tvořící komplex olšin L2.2
(údolní
jasanovo – olšové luhy – 91EO* prioritní přírodní stanoviště.
Kapitoly 7 – 16 – bez připomínek.

6.1. Základní pojmy a zásady pro užívání podmínek
A. Základní pojmy
nahradit výraz …pěstování domácího zvířectva… termínem …
chov domácího zvířectva …

Ad 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílný
způsobem využití:

C. Obecné podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití
výraz …dle podmínek Péče v CHKO… nahradit výrazem …dle
podmínek Plánu péče CHKO…
6.2.. Plochy s rozdílným způsobem využití
Prověřit a navrhnout nový způsob využití ploch, které byly
v návrhu pro společné projednání vymezeny jako rozvojové
plochy navržené k zalesnění. Důvodem požadované změny je
výskyt chráněných druhů biotopů, jejichž existence se neslučuje
s navrženým zalesněním.
k.ú. Miročovice - Plocha NL tvořící západní okraj LBC 12 (LBC
4393) – Mirošovský les – z plochy k zalesnění vypustit dosud
nezalesněnou část p.p.č. 213/10.
k.ú. Mukov – Plocha NL SV od Mukova – z plochy vypustit p.p.č.
837/8 TTP.
k.ú. Mukov, k.ú. Hetov – rozsáhlá plocha na sever od Mukova
při Lukovském potoce (p.p.č. 559/1, 764/3, 764/5, 764/19, 764/22
– vše ostatní. pl. a 764/20 – TTP) zabíhající do k.ú. Hetov (p.p.č.
244/1, 285/3 – ostatní pl. a 244/2 – TTP).

Souhrnné odůvodnění stanoviska:
Návrh ÚP Hrobčice v zásadě naplňuje stanovisko Správy CHKO České středohoří
k návrhu zadání nového ÚP č.j. SR/10924/CS/2013-3 ze dne 2.I. 2014. Připomínky
uvedené v tomto stanovisku a vznesené na jednání 5. VIII. 2015 v Bílině jsou
většinou zpřesňující Vymezení ploch, které Agentura akceptuje, včetně způsobu
využití, není v rozporu s posláním CHKO dle § 25 zákona, zřizovacím výnosem
CHKO ze dne 19.3.1976, MK ČSR č. 6883/76, ani v rozporu se základními
ochrannými podmínkami CHKO ve smyslu § 26 zákona či jinými zákonnými
omezeními (např. §§ 5, 49 a 50 zákona k ochraně druhů). U některých ploch
Agentura uplatňuje požadavek na úpravy navržených regulativů, tyto požadavky
směřují k odstranění event. střetů zájmů, případně zpřesňují užívání ploch v
podmínkách CHKO s přihlédnutím k charakteru přírodního a krajinného prostředí
konkrétního řešeného území. Agentura k tomuto bodu dále
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19.

Státní energetická
inspekce ČR, Ústí n.L.

453S/15/42.100/Oč// 10.08.2015

podotýká, že hospodářské využívání území CHKO se dle § 25 zákona děje podle
zón odstupňované ochrany přírody tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní
stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologicko stabilizační funkce těchto
území.
K předloženému návrhu Územního plánu obce Hrobčice vydává Státní energetická
inspekce jako dotčený orgán příslušný podle § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a
podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění platném
do 30.06.2015, následující stanovisko:

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.
Upozornění vztahující se k vyhlášce č. 441/2012 Sb., o stanovení
minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné
energie, se vzhledem k měřítku a podrobnosti zpracování
nevztahuje k územnímu plánu.

Státní energetická inspekce souhlasí s návrhem Územního plánu obce Hrobčice.
Návrh Územního plánu obce Hrobčice navrhuje možnou plynofikaci místní části
Mirošovice prostřednictvím středotlaké distribuční sítě a nové VTL/STL regulační
stanice. Plynofikace dalších místních částí se neplánuje.

20.

MěÚ Bílina
odbor dopravy

MUBI 34490/2015/OD/Ant.//
14.09.2015

To je v souladu s Územní energetickou koncepcí Ústeckého kraje, která v části
„Regulativy pro stanovení způsobu energetického zásobování územních
jednotek“ pro obec Hrobčice uvádí zásobování zemním plynem na bázi lokálních,
objektových a okrskových zdrojů tepla jako přípustné.
Dále upozorňujeme, že jednotlivé v budoucnu instalované zdroje tepla, včetně
zdrojů individuálních, musí splňovat minimální účinnost danou vyhláškou č.
441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a
tepelné energie, k provedení § 6 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb.
Nemá námitek a souhlasí s návrhem územního plánu Hrobčice za předpokladu, že
budou dodrženy podmínky silničního správního úřadu a to:
1. Pro stavby místních či veřejně přístupných účelových komunikací je dle § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
příslušný zdejší speciální stavební úřad a to na podkladě ustanovení § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., investor proto zažádá u zdejšího speciálního
stavebního úřadu o stavební povolení v dalších stupních řízení.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek. Podmínky
stanovené v bode 1.-3. se nevztahují k měřítku zpracování ÚP
Hrobčice a budou řešeny v rámci navazujících územních a
stavebních řízení.

2. Zdejší odbor je příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích (dopravní značení) na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích
ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Bílina a rovněž k úpravám
stávajícího dopravního značení. V dalších stupních řízení bude požádáno o
stanovení či změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
3. Uspořádání sítě pozemních komunikací vč. Cyklostezek bude v dalším stupni
řízení předloženo k vyjádření zdejšímu silničnímu správnímu úřadu, zejména
úpravy napojení na stávající silniční síť.
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