PŘÍLHA Č. 2_2

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH K
VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

4.

Krajská
veterinární
správa ÚK, ÚL

Krajský úřad
Ústeckého kraje,
odbor dopravy

HSUL-1291-2/TP-2019//
06.03.2019

3.

Krajská
hygienická
stanice ÚK, ÚL

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený Návrh územního plánu
Hrobčice pro veřejné projednání, a k výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné
stanovisko.

KHSUL 11069/2019//
11.3.2019

2.

Hasičský
záchranný sbor
ÚK, Teplice

Vyhodnocení

K návrhu územního plánu Hrobčice, v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z
hlediska zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví nemáme připomínky.

SVS/2019/
043126-U// 03.04.2019

1.

PŘÍLOHA Č. 2_2

Obsah stanoviska

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 stanovisko Správní orgán n e m á n á m i
t k y k návrhu Územního plánu obce Hrobčice.

KUUK/17428/2019//
07.02.2019

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ

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.

ODŮVODNĚNÍ:
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Ústeckého
kraje k závěru, že Návrh územního plánu Hrobčice respektuje požadavky ochrany obyvatelstva.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ: Návrh územního plánu Hrobčice řeší především nové rozvojové plochy bydlení,
rekreace, občanské vybavenosti, technické infrastruktury a výroby. Navržené plochy výroby
navazují na stávající výrobní lokality a jsou v dostatečných ústupových vzdálenostech od ploch
bydlení.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ:
Správní orgán obdržel oznámení o projednání návrhu Územního plánu obce Hrobčice.
Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k návrhu Územního
plánu Hrobčice a následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro
Ústecký kraj vydáno stanovisko č. j. SVS/2019/043126-U pro územní plán. 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 námitky.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

Územní plán Hrobčice respektuje stávající síť silnic II. a III. třídy jako základní kostru
komunikačního systému obce. Průjezd silnice II/257 územím obce je trvalým řešením nadřazené
dopravní sítě v obci. Ostatní silnice III. třídy jsou rovněž stabilizované. Navrženy jsou nové úseky
komunikací III. třídy přes rekultivovaná území radovesické výsypky a to S1 směr V-Z Kostomlaty
– Bílina, S2 směr S-J – Razice a S3 ve směru S-J – Kostomlaty, Štěpánov.
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5.

6.

7.

Krajský
úřad
Ústeckého kraje,
odbor územního
plánování
a
stavebního řádu

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu ČR,
Praha

Vyhodnocení

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatňuje v řízení o
návrhu ÚP stanovisko pouze k těm částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 52
stavebního zákona vydáváme k návrhu ÚP Hrobčice toto stanovisko:

Stanovisko
č.j. //ze dne

Obsah stanoviska

KUUK/36726/2019/UPS///
14.3.19

Dotčený org. st.
správy

PŘÍLOHA Č. 2_2

MPO/4737/2019/
SÚ// 13.03.2019

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ

Ministerstvo
životního
prostředí ČR,
odb. výkonu
státní správy

Ke změně řešení, která by měnila zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a Zásadami
územního rozvoje ÚK, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 3. KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko
ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona.

S veřejně projednaným návrhem územního plánu souhlasíme.

Je dotčeným orgánem na úseku ochrany ložisek nerostných surovin dle §13
odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších
přepisů. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k
ÚPD vyplývá z požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho
částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství.

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Krajský úřad
Ústeckého kraje,
odbor životního
prostředí

KUUK/19388/2019/ZPZ//
18.03.2019



8.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

Ochrana ovzduší
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k územnímu plánu
Hrobčice z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Krajský úřad Ústeckého kraje vydává
stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování v souladu
s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále
jen
„zákon“).
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).

Odůvodnění pořizovatele:
Dle požadavku MŽP ČR vzneseného při společném jednání o návrhu dle
§50 stavebního zákona byla textová část návrhu územního plánu pro
veřejné projednání doplněna o přehled sesuvných, poddolovaných, CHLÚ,
DP a výhradních ložisek. Územní plán respektuje nejen zájmy chráněné
MŽP CR, ale také Obvodního báňského úřadu a Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR.
Ochrana ovzduší:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Požadavek na plnění imisních limitů se nevztahuje k předmětu řešení
územního plánu. Jedná se o požadavek, který se vztahuje k navazujícímu
územnímu a stavebnímu řízení.
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Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Ochrana přírody a krajiny
1.
Návrh územního plánu respektuje regionální prvky územního systému
ekologické stability - regionální biocentrum „RBC 1328 „Bořeň“ a regionální
biokoridor RBK 586 „Zlatník - Bořeň“.
2.
Stanovisko dle § 45i zákona bylo vydáno samostatně pod č.j.
4562/ZPZ/2013/N-1973 dne 17. 12. 2013. U návrhu ÚP Hrobčice lze vyloučit
samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany
nebo na celistvost území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve
správním obvodu Ústeckého kraje. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL
Bořeň, která nebude návrhem ÚP dotčena. Nové rozvojové plochy, plochy
přestavby, ČOV, dopravní plochy a plochy pro sport uvedené v textové a grafické
části návrhu ÚP svým charakterem, rozsahem a umístěním neohrožují předměty
ochrany a celistvost soustavy Natura 2000.
3.
Na území dotčeném návrhem ÚP Hrobčice se nachází maloplošná zvláště
chráněná území s výskytem zvláště chráněných druhů – NPR Bořeň, PR Trupelník
a PR Dřínek. Přírodní rezervace Trupelník a přírodní rezervace Dřínek jsou v návrhu
ÚP respektovány.
4.
Upozorňují na chybné vymezení hranice Národní přírodní rezervace Bořeň a
Evropsky významné lokality Bořeň.
5.
Doporučují lokalitu Ra K06 (LBC 4366) a Ku02, Ku03 a Ku07 (LBC1143 Trupelník), které jsou součástí nebo se nachází na hranici uvedených LBC,
vzhledem k existenci druhu vázaným na otevřené stepní lokality, nezalesňovat.
6.
Upozorňuji u ploch Hr K03 a Hr K04, na výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů (ropucha obecná, čolek obecný, skokan štíhlý a čolek velký) u
této lokality doporučujeme podrobnější biologický průzkum zaměřený především na
bezobratlé a obojživelníky
a u plochy Ku Z03 upozorňují na výskyt len žlutý,
hlaváček jarní, sasanka lesní, hvězdnice chlumní a plamének přímý.
7.
Upozorňují u návrhové plochy Dř Z01 (střelnice) a přilehlých ploch
vymezených v ploše Dř K04 a Rv K05 jako OS (místní obslužné komunikace a
parkoviště) a NSs (sportovní aktivity na přírodních plochách - střelnice) na blízkost
VKP sukcesní plochy s výskytem zvláště chráněných druhů ptáků. Z důvodu rušení
ptactva zřejmě nebude možné povolení provozu střelnice od března do července
běžného kalendářního roku.
8.
Výše uvedené lokality (respektive biotopy zvláště chráněných druhů
živočichů a rostlin) je nutno respektovat. K uskutečnění záměrů zasahujících do
lokalit zvláště chráněných druhů je nezbytné zpracovat orientační biologický
průzkum s vyhodnocením přípustnosti daného záměru. V případě prokázání
výskytu zvláště chráněného druhu v místě záměru, který by mohl negativně daný
druh ovlivnit je nezbytné předchozí povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněncích druhů.

Ochrana přírody a krajiny
Ad1) Bereme na vědomí.
Ad2) Bereme na vědomí.
Ad3) Bereme na vědomí.
Ad4) Byla provedena úprava hranice NPR Bořeň a EVL Bořeň na základě
aktualizovaného datového modelu ÚAP ORP Bílina.
Ad5) Plocha Ku K07 se na území obce Kučlín nenachází. Podle popisu
umístění je však zřejmé, že se jedná o plochu Ku K01. Plochy Ku01, Ku02,
Ku03 a Ra K06 byly z návrhu pro opakované veřejné projednání vypuštěny
a vymezeny jako plochy zemědělské nebo plochy zeleně.
Ad6) Poznámka o povinnosti provést před zahájením stavební činnosti
biologický průzkum byla doplněna do textové části výroku k plochám Hr
K03, Hr K04 a Ku Z03.
Ad7) Tyto plochy byly uvedeny ve stejném rozsahu i při společném jednání,
nejedná se tedy o změnu oproti společnému jednání, dle §52 stavebního
zákona se vyjadřují pouze k částem, které byly od společného jednání
změněny.  Jedná se o připomínku nad rámec veřejného projednání.
Požadavek se vztahuje k navazujícímu územnímu a stavebnímu řízení a
jedná se o povinnost investora.
Ad8) Požadavek se vztahuje k navazujícímu územnímu a stavebnímu
řízení a jedná se o povinnost investora. Požadavek na nutné respektování
uvedených biotopů vyplývá ze zákona. V případě, že se na výše uvedených
plochách dojde k realizaci záměru, který podléhá stavebnímu povolení,
bude záměr posouzen příslušným dotčeným orgánem a to v případě
zásahu do krajinného rázu, lokálních ÚSES a zásahu do VKP - MěÚ Bílina
OŽP a na území CHKO pak AOPK, který vydá závazné stanoviska z
hlediska ochrany přírody a krajiny ke konkrétnímu záměru.
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Ochrana zemědělského půdního fondu

PŘÍLOHA Č. 2_2
Vyhodnocení

1.
Do podmíněně přípustného využití ploch zemědělských NZ bylo přidáno využití
„hipostezky dle koncepce dopravní infrastruktury, v případě vedení na hranici ploch bude
preferováno vedení mimo obhospodařované plochy s minimalizací záboru ZPF“. Vzhledem k
tomu, že výkres dopravní koncepce hipostezky zahrnuje a jedná se tak o trasy vymezené
územním plánem, ke kterým zdejší orgán ochrany ZPF nemá připomínky, máme za to, že
uvedení tohoto využití v plochách zemědělských je nadbytečné, až zavádějící, proto ho
doporučujeme vypustit.
2.
V přípustném využití ploch zemědělských – extenzivní sady a zahrady zůstalo využití
„nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury“. Využití odporuje využití
pozemků ZPF podle § 1 zákona, na kterých jsou plochy převážně vymezeny, proto ho
požadujeme vypustit, nebo je možné ho upravit ve smyslu souvislosti staveb pouze se
zemědělstvím. Doplňujeme, že tímto není použití § 18 odst. 5 stavebního zákona při konkrétním
umisťování takových staveb dotčeno. Toto bylo připomínkováno ve stanovisku ze dne 22.6.2017
a.
i ve stanovisku ze dne 20.12.2017.
3.
Požaduji vypustit z podmíněně přípustného využití ploch „NZs – plochy zemědělské –
extenzívní sady a zahrady“ větu „nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní
infrastruktury“ a nebo je upravit ve smyslu souvislosti staveb pouze se zemědělstvím
4.
Došlo k vypuštění některých ploch. Dále došlo k úpravě ploch Mi Z08, Ch Z06, Mu Z01,
Ra Z06 – s návrhem těchto ploch souhlasíme, plochy byly upraveny tak, že jejich návrh lze
považovat v souladu s § 4 zákona. S přihlédnutím k doplněnému odůvodnění nezbytnosti návrhu
ploch s nimi souhlasíme. Dále bylo doplněno odůvodnění ploch pro účelové komunikace Mu
D01, Mu D02 a Mu D03 a plochy Ku Z01, s návrhem ploch souhlasíme. K návrhu ploch Hr Z01
a Hr Z02 bylo doplněno zdůvodnění nezbytnosti návrhu, ze kterého vyplývá nezbytnost
vymezení podle § 4 zákona, s přihlédnutím k odůvodnění s návrhem ploch souhlasíme.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Vodní hospodářství:

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.

Bereme na vědomí.

Státní správa lesů

Státní správa lesů

Návrhu územního plánu Hrobčice umísťuje na lesní pozemky sportovní nebo rekreační stavby.
Jedná se o hipostezku v k.ú. Mukov, a to o odhadovaném rozsahu
0,15 ha. Pokud bude v rámci hipostezky prováděna stavební činnost včetně např. terénních
úprav podléhající stavebnímu řízení (bude se tedy jednat o rekreační či sportovní stavbu),
upozorňujeme, že zpracovatelé dokumentace návrhu územního plánu Hrobčice jsou povinni
dbát zachování lesa, dodržet ustanovení lesního zákona a v návrhu územního plánu vyhodnotit
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochranného pásma lesa. Zpracování a
projednávání návrhů územně plánovací dokumentace se řídí § 14 lesního zákona, dotčení
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa upravuje odstavec 2 výše jmenovaného
ustanovení. Dále však upozorňujeme na ustanovení § 20 odst. 1 písm. j) lesního zákona, který
zakazuje mimo lesní cesty jezdit na koni.

Ad 1. Citace „hipostezky dle koncepce dopravní infrastruktury, v případě
vedení na hranici ploch bude preferováno vedení mimo obhospodařované
plochy s minimalizací záboru ZPF“ byla z textové části výroku vypuštěna.
Ad 2. Vzhledem ke skutečnosti, že org. ochrany ZPF souhlasí s uplatněním
§18 odst. 5 stavebního zákona, je možné v nezastavěném území realizovat
veřejnou technickou infrastrukturu a dále takové stavby a tech. opatření,
která zlepší jeho užívání pro účely rekreace a cestovního ruchu je možné
na plochách v nezastavěném území tech. infrastrukturu v uvedených
případech realizovat.
Ad 3. Bereme na vědomí.
Ad 4. Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením ploch Mi Z08, Ch Z06, Mu
Z01, Ra Z06, Mu D01, Mu D02, Mu D03, Ku Z01, Hr Z01 a Hr Z02.

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná trasa hipostezky procházející
v k.ú. Mukov přes lesní pozemky v rozsahu 0.15 ha je vedena po stávající
lesní cestě, která pro účely využití hipostezky nebude stavebně upravována
ani jiným způsobem měněna, nepodléhá vymezení tohoto úseku lesní cesty
požadavku na vyhodnocení záboru. Dotčení lesa touto hipostezkou je
v textové části odůvodnění zdůvodněna.

Požadují v případě hipostezky v k.ú. Mukov pokud bude zasahovat na pozemek lesa a v rámci
hipostezky budou prováděny stavební činnost včetně např. terénních úprav podléhající
stavebnímu řízení (bude se tedy jednat o rekreační či sportovní stavbu) musí být součástí
dokumentace návrhu ÚP Hrobčice vyhodnocení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
a ochranného pásma lesa.
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Ad IV.
Prevence závazných havárií:
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Z výše uvedeného důvodu nejsme
dotčeným správním úřadem.

Prevence závažných havárií:

Posuzování vlivů na životní prostředí:

Ad V.

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), vydal dne 12. 8.
2015 k návrhu územního plánu Hrobčice samostatné stanovisko č. j.
4504/ZPZ/2013/SEA (JID: 109377/2015/KUUK) se závěrem, že územní plán
Hrobčice je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 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).

Bere na vědomí.

Posouzení vlivu na životní prostředí
Úřad územního plánování požádal o přehodnocení stanoviska.
Nové stanovisko č.j.: KUUK/69539/2019/ZPZ ze dne 23.05.2019 a jeho
vyhodnocení viz níže.

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.
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.
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.
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.
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Nové stanovisko – posouzení vlivu na životní prostředí - dle § 10i zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Na základě žádosti pořizovatele (MěÚ Bílina, OSÚŽP-ÚÚP) vydal orgán
SEA nové stanovisko, kde nestanovuje nutnost posoudit návrh ÚP Hrobčice
z hlediska vlivů na ŽP, požaduje, ale aby plochy výroby a skladování Hr
Z05, Ra Z12, Hr Z01 a HrZ02 byly zastavitelné maximálně do velikosti
<1ha. Do textové části VÝROKU do kapitoly „Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ bylo do podmíněně přípustného
využití pro plochy VP stanovena pro plochu Hr Z02 podmínka maximálního
zastavění do 1ha.

Krajský úřad vydal dne 18. 3. 2019 pod č. j. KUUK/19388/2019/ZPZ vyjádření
odboru životního prostředí a zemědělství, jehož součástí bylo stanovisko dle § 10i
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), se závěrem, že územní plán Hrobčice je
nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Návrh územního plánu
umožňoval vymezení ploch pro umístění záměrů podléhajících posouzení, a proto
byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivu ÚP na životní prostředí
(SEA).
Po dohodě s pořizovatelem územního plánu došlo k úpravě návrhu územního plánu
Hrobčice, a to tak, že plochy VD – výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba
(Hr Z05 a Ra Z12) a plochy VP – výroba a skladování – lehký průmysl (Hr Z01 a Hr
Z02) budou zastavitelné do velikosti <1ha.
Na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, provedl zdejší odbor jako
příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona nové zjišťovací řízení podle § 10i odst.
2 s následujícím závěrem:
návrh územního plánu Hrobčice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí
ODŮVODNĚNÍ:
Úpravou návrhu územního plánu došlo k vymezení zastavitelnosti stanovením
podmínek pro plochy výroby a skladování. Návrhem ÚP nebudou vymezovány
plochy ani koridory, ve kterých by rozhodování o změnách v území bylo podmíněno
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o
parcelaci a nebudou stanovovány žádné požadavky na zpracování variant.
Významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí byl orgánem ochrany přírody vyloučen.
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).

Pro plochy HrZ01 a Hr Z05 již tato podmínka stanovena v dokumentaci pro
veřejné projednání byla s dovětkem, že „zbývající část bude využita jako
manipulační plocha“.
Na základě jednání mezi pořizovatelem a KÚ ÚK OŽPZ - SEA, které
předcházelo vydání nového stanoviska, došlo mezi pořizovatelem a
orgánem SEA KÚ ÚK OŽPZ k dohodě, která není obsažena ve stanovisku
SEA a to:
V regulativech pro plochy „VD – výroba a skladování – drobná řemeslná
výroba“ pro plochu Hr Z05 a v regulativech pro plochy „VP – výroba a
skladování – lehký průmysl“ pro plochu Hr Z01 bude vypuštěna podmínka
„zbývající část plochy může být využita jako manipulační plocha“.
V případě plochy Hr Z05, u které na základě návrhu rozhodnutí o námitkách
dochází ke změně způsobu využití z „VD“ na „VP“ byla podmínka
maximálního zastavění do 1ha stanoveno do regulativů pro plochy „VP“ a
z regulativů ploch „VD“ bude podmínka pro plochu Hr. Z05 zcela vypuštěna.
V případě plochy Ra Z12 jejíž výměra je 1,09 ha a textová část VÝROKU
v kapitole 6.2. PLOCHY S ROZDÁÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ pro plochy
VD stanovuje minimální výměru ploch zeleně 15%, je stanovení této
podmínky nadbytečné, protože maximální zastavění této plochy je 0,93 ha.

V dalších fázích územně plánovací dokumentace budou navrhovány pouze záměry
uvedené v návrhu územně plánovací dokumentace. Záměry neuvedené v návrhu
zadání 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.

7

Krajský úřad ÚK,
odbor životního
prostředí, SEA

KUUK/129318/2020// 19.08.2020

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č. 2_2

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Stanovisko KUUK OZPZ – posouzení vlivu na životní prostředí - dle § 53 odst.
(2) stavebního zákona:

Ad (1)

1)

Stanovisko k návrhu pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Hrobčice podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
ZOPK)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a
místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona toto stanovisko:
Záměr nebude mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v
územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Stanovisko k úpravě návrhu změny č. 1 územního plánu
Bílina podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen ZOPK) a v souladu s § 53 odst. 2 stavebního
zákona.
Záměr nebude mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky
významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

Odůvodnění:
Akce je situována mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice evropsky významných lokalit,
resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. Nejbližší evropsky významnou lokalitou v
působnosti krajského úřadu je
V řešeném území, resp. v jeho části nacházející se mimo hranice CHKO České středohoří se
nachází evropsky významná lokalita CZ0420026 Bořeň. Předmětem ochrany EVL Bořeň jsou
kontinentální opadavé křoviny, panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis),
středoevropské silikátové sutě, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů a lesy
svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Mezi ohrožující faktory pro předměty ochrany
evropsky významné lokality patří zejména šíření borovice černé (Pinus nigra) a trnovníku akátu
(Robinia pseudacacia), zvýšený turistický ruch, horolezecká činnost a táboření.
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z popsaných jevů v souvislosti s realizací záměru v
předmětné EVL nastal.
S ohledem na charakter záměru a jeho umístění nehrozí ani nepřímé ovlivnění více vzdálených
lokalit, respektive předmětu jejich ochrany.
Identifikační údaje:
Název akce: Podstatná úprava návrhu UP
Žadatel: Městský úřad Bílina
Podklady pro posouzení: žádost o vydání stanoviska, informace o změně
2)

Stanovisko k návrhu pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Hrobčice podle §
10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů

Z posouzení obsahu předložené žádosti a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, posoudil zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22
písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí přeložený návrh podstatných úprav
územního plánu Hrobčice podle § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s
následujícím závěrem:

Ad (2)
Stanovisko k návrhu pokynů pro úpravu návrhu územního
plánu Hrobčice podle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

Územní plán Hrobčice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí.

„územní plán Hrobčice“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
Odůvodnění: příslušný úřad při zjištění, zda a v jakém rozsahu může mít změna územního plánu
významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil předložený návrh podstatných úprav
územního plánu Hrobčice na základě dostupných podkladů (upravený a posouzený návrh
územního plánu Hrobčice předložený k veřejnému projednání, platný územní plán Hrobčice,
dostupné informace a mapové podklady KN), s přihlédnutím k obsahu stanovisek dle § 45i
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zákona o ochraně přírody a krajiny a za použití následujících relevantních kritérií uvedených v
příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (irelevantní kritéria nejsou
zmiňována):
1. Obsah koncepce (Návrh podstatných úprav územního plánu Hrobčice)
Obsahem Návrhu podstatných úprav územního plánu Hrobčice je vypuštění návrhových ploch
a koridorů C25, hipostezky procházející přes pozemky 643/1 a 670/1 v k. ú. Mukov, plochy Mu
Z07; vymezení polních cest C7B, C8B, cesty C10 a C12, rozšíření plochy BV na p. p. č. 660/7
k. ú. Razice; doplnění koncepce cyklotras a polních cest; změny způsobu využití stabilizovaných
ploch (viz body č. 11 – 15); úprava již dříve vymezených ploch a koridorů (viz body č. 16 – 19);
úprava a doplnění prvků ÚSES (viz body č. 20 – 22); úprava textové části dle bodů č. 23 a 24;
změna katastrálních hranic v k. ú. Radovesice, Dřínek a Hetov.
Dle navrženého charakteru a funkčního využití nových ploch je z Návrhu podstatných úprav
územního plánu Hrobčice patrné, že plošný rozsah nově vymezovaných ploch svojí rozlohou
nedosahuje limitních hodnot bodů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Z pohledu míry stanovení rámce je z Návrhu podstatných úprav územního plánu
Hrobčice patrné, že vzhledem k umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám a z hlediska
požadavků na přírodní zdroje je vyloučeno vymezení ploch pro umístění záměrů, které mohou
způsobit výrazně negativní zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické
stability území a udržitelného rozvoje území. Zároveň nelze předpokládat, že celkový rozsah
prověřovaných ploch (vymezení nového zastavěného území) může významně ovlivnit
urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a jiné relevantní koncepce.
2. Charakteristika vlivů koncepce (Návrhu podstatných úprav územního plánu Hrobčice) na
životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území
Ve stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště
Správa CHKO České středohoří, vydaného dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny ze dne
10. 8. 2020, č. j. SR/2576/UL/2019 – 5, je konstatováno, že u záměru návrh zadání územního
plánu Hrobčice – po podstatné úpravě na základě výsledků veřejného projednání, konaném
dne 11. 3. 2019, lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými
známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví spojené s nově navrhovaným
funkčním vymezením lze z hlediska jejich charakteru a doby trvání označit za lokální a trvalé.
Změnu svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací nelze z hlediska vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí a na veřejné zdraví v řešeném území považovat za významnou. Ve
spojení s okolní zástavbou lze očekávat nevýznamné kumulativní a synergické vlivy (zábor
půdy, odvodnění území, emise z lokálního vytápění a osobní dopravy, spotřeba vody a
produkce splaškových vod). Úměrně dojde k nevýznamnému zatížení vodovodní a kanalizační
sítě a emisí z lokálního vytápění.
Z hlediska závažnosti a rozsahu nelze očekávat významné vlivy přesahující správní území obce
Hrobčice s rozlohou 42,55 km2 a počtem 1 391 obyvatel (2020, ČSÚ). Návrhem podstatných
úprav územního plánu nedojde k významnému navýšení hustoty zalidnění, která je v
současnosti na úrovni cca 33 obyvatel na km2.
Na území obce se nacházejí krajinné části a přírodní prvky se stanovenou územní ochranou –
CHKO České středohoří, soustava Natura 2000, maloplošná zvláště chráněná území (přírodní
památka, přírodní rezervace), územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky. Při
vymezování nových ploch nebude dotčen žádný pozemek určený k plnění funkce lesa
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(vzdálenost 50 m od lesa), nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovitých
kulturních památek. Na území obce se nachází chráněné ložiskové území, ložisko nerostných
surovin, průzkumné území, sesuvné území, poddolované území, aktivní zóna záplavového
území – v těchto plochách je vhodné vyloučit umisťování nových zastavitelných ploch.
Na území obce se nacházejí půdy I. až V. třídy ochrany, přičemž půdy I. a II. třídy ochrany
zemědělského půdního fondu představují nejcennější půdy, které lze odejmout ze ZPF pouze
výjimečně a nadprůměrně produkční půdy, které jsou vysoce chráněné. Potřebu případného
záboru je nutné v dalších fázích pořizování ÚP náležitě odůvodnit a v případě záboru půd v I. a
II. kategorii ochrany ZPF je nutné odůvodnit i převahu veřejného zájmu (ve smyslu § 4 odst. 3
zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).
Dle pětiletých klouzavých průměrů za roky 2014 – 2018 (CHMI) nedochází ve správním území
obce k překračování imisních limitů u reprezentativních škodlivin (zejm. PM10, PM2,5, benzen,
benzo(a)pyren). Na území obce se nenacházejí významné zdroje hluku. Změna ÚP nemá
potenciál významně změnit stávající akustickou situaci. Nelze očekávat výrazný dopad na
změnu klimatu na lokální i regionální úrovni. Vzhledem k umístění lze vyloučit přeshraniční
povahu vlivů. Nelze předpokládat významné navýšení stávající úrovně rizika havárií či
přírodních katastrof. Dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní,
komunitární nebo mezinárodní úrovni lze vzhledem k jejich absenci v širším území vyloučit. V
územním plánu nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními
charakteristikami území nebo kulturním dědictvím.
Příslušný úřad tak neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny územního plánu na životní
prostředí a veřejné zdraví ani charakteristiku dotčeného území zejména s ohledem na
pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů,
důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit
podle zákona.
3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti.
Návrh podstatných úprav územního plánu Hrobčice žádným zásadním způsobem nemění
koncepce krajiny ani koncepce veřejné infrastruktury, plochy ani koridory územních rezerv,
veřejně prospěšných staveb či opatření nebo asanací. V této fázi se nestanovují žádné
požadavky na zpracování variant. Koncepce rozvoje obce se významně nemění.
Na základě výše uvedeného Krajský úřad neshledal nezbytnost komplexního posouzení vlivů
na životní prostředí (SEA) a zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze tak
prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.
Uvedené stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních právních předpisů.
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
(dále jen „pozemkový úřad“) 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:

Ad 1. CHOUČ:

Na území obce Hrobčice byly v katastrálních územích Červený Újezd u Mukova,
Hrobčice, Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, Chouč, Kučlín a v části Hetova a
Dřínku schváleny komplexní pozemkové úpravy. V ostatních katastrálních územích
(Radovesice u Bíliny s částí Hetova a Dřínku) - kromě k.ú. Mrzlice - pozemkové
úpravy probíhají.
Součástí projektů komplexních pozemkových úprav je plán společných zařízení,
který schvaluje zastupitelstvo příslušné obce (§ 9 odst. 11 zákona). Dle ustanovení
§ 9 odst. 15 zákona musí být plán společných zařízení v souladu s územně
plánovací dokumentací. Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných
důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci
nebo změnu.

Ad a) V souladu se schválenými KoPÚ pro k.ú. Chouč byl způsob využití
pozemku p.č. 704 změněn z navrhovaného „NZ – plochy zemědělské“ na
plochy NSp stav.
Ad b) V souladu se schválenými KoPÚ pro k.ú. Chouč byl způsob využití
doplňkové cesty DC1, která se nachází na pozemku p.č. 894 změněn
z navrhovaného BV na plochu DS stav. Tato změna bude provedena i ve
výkrese dopravy.
Ad c) Vymezeno v souladu s PSZ.
Ad d) Opatření PEO1 (protierozní zatravněný pás) navržený v rámci KoPÚ
Chouč nepředstavuje stavební zásah, který by byl v rozporu s návrhem ÚP
Hrobčice pro plochy NZ. Umístění trvalého travního porostu je v souladu
s návrhem ploch NZ – plochy zemědělské dle ÚP Hrobčice a v souladu s
§1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF  návrh ÚP je v souladu
s PSZ.

Na základě výše uvedeného žádáme o provedení těchto změn v návrhu Územního
plánu Hrobčice, protože zde nebyly respektovány schválené návrhy plánů
společných zařízení:

Ad e) Dotčená p.p..č. 636 je dle ÚP vymezena jako plocha se způsobem
využití NS - plochy smíšené nezastavěného území – přírodní - krajinná
zeleň. Plochy s tímto způsobem využití jsou určeny pro převažující podíl
zeleně bez rozlišení.  návrh ÚP je v souladu s PSZ.

1. CHOUČ:

Ad f) LBK 34a je vymezen v souladu s KoPÚ.

a)
p.p.č. 704 je dle KN veden jako ostatní plocha/ neplodná půda dle ÚP je tento
pozemek vymezen jako plocha NZ – plochy zemědělské.

Ad g) V souladu se schválenými KoPÚ pro k.ú. Chouč byl v návrhu ÚP
Hrobčice pro opakované veřejné projednání vymezen LBC2 jako lokální
biocentrum – stav. LBC 13, který byl vymezen v návrhu ÚP Hrobčice pro
veřejné projednání zůstane i nadále beze změn.

b)

V návrhu pro veřejné projednání není vyznačena doplňková cesta DC1:

c)

Upozorňují, že dle PSZ je navržena cesta VC8 pouze na p.p.č. 893 a 880.
Vymezení na p.p.č. 669 a 672 nepovažují za odůvodněné.

d)

V návrhu není vyznačen protierozní pás PEO 1:

e)

V návrhu není vyznačen záchytný vegetační průleh POE2:

f)

Lokální biokoridor LBK 34a:

g)

Není vymezeno lokální biocentrum pro mokřadní ekosystémy LBC2:

2. ČERVENÝ ÚJEZD: Na parcele č. 625 je postavena polní cesta, v návrhu ÚP
není vyznačena.
3.

KUČLÍN:

a)

V návrhu ÚP není zakreslena polní cesta C7B

Ad 2. ČERVENÝ ÚJEZD
Polní cesta na p.p.č. 625 je vyznačena v hlavním výkrese, ale není
vyznačena ve výkrese koncepce dopravy.  V souladu se schválenými
KoPÚ Červený Újezd byla do výkresu DOPRAVY na p.p.č. 625 doplněna
polní cesta stav, která je ve schváleném PSZ vymezená jako C4.
Ad 3. KUČLÍN:
Ad a) Polní cesta C7B není vyznačena v hlavním výkrese ani výkrese
koncepce dopravy.  V souladu se schváleným KoPÚ KUČLÍN byla polní
cesta vymezená v PSZ jako C7B zakreslena do výkresu DOPAVY jako
účelová komunikace - návrh.

11

Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ

Státní
pozemkový úřad
Ústeckého kraje,
Teplice

PŘÍLOHA Č. 2_2

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

b)

V návrhu ÚP není zakreslena polní cesta C7A

c)

V návrhu ÚP není zakreslena polní cesta C4

Ad b) Cesta C7A, která je obsažena v KoPÚ Červený Újezd je vyznačena
v hlavním výkrese i výkrese koncepce dopravy.  návrh ÚP je v souladu
s PSZ.

d) V návrhu ÚP není zakreslena polní část cesty C8B
e) V návrhu ÚP není zakreslena polní cesta C10
f)

V návrhu ÚP není zakreslena polní cesta část C12

g) V návrhu ÚP není zakreslena polní cesta C16
h) Na části k.ú. Dřínek, která byla součástí KoPÚ Kučlín jsou některé pozemky
vedené v KN jako ostatní plochy vymezeny jako NZ jedná se např. o p.p.č. 249, 252,
266, 254, 256, 246.
4. V katastrálních územích RADOVESICE, DŘÍNEK A HETOV došlo ke změnám
katastrálních hranice.

Ad c) Průběh komunikace zakreslen.
Ad d) Cesta zakreslena do výkresu dopravní koncepce.
Ad e) Cesta zakreslena do hlavního výkresu i výkresu dopravní koncepce.
Ad f) Cesta zakreslena do výkresu dopravní koncepce v hlavním výkresu již
byla.
Ad g) Cesta zakreslena v hlavním výkrese i výkrese dopravní koncepce.
Ad h) Požadavek SPÚ byl prověřen a v odůvodněných případech došlo
k opravě.

11.

Ministerstvo
zdravotnictví ČR
–
Český
inspektorát lázní
a zřídel, Praha

MěÚ Bílina
OSÚŽP – odd.
životního
prostředí

MUBI 12415/V033/2019//
20.03.2019

10.

MZDR 4935/2019-2/OZD-ČIL-L// 15.03.2019

Ad 4. RAZICE, DŘÍNEK, HETOV
Katastrální hranice k.ú. Radovesice, Dřínek a Hetov byla upravena.
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „Ministerstvo“),
jako dotčený orgán podle ustanovení § 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), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), S O U H L A S Í
s částmi řešení návrhu Územního plánu Hrobčice, které byly od společného jednání změněny,
a jsou součástí upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hrobčice pro veřejné
projednání, jehož dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách Městského úřadu Bílina
a byla použita jako podklad pro vydání tohoto stanoviska.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ:
Požadavky Ministerstva uplatněné k návrhu projednávaného územního plánu pro společné
jednání byly do upravené dokumentace návrhu územního plánu zapracovány.
Části řešení, které byly od společného jednání změněny a které se nacházejí ochranném
pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně II B lázeňského místa Bílina, nejsou v rozporu s
podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů vymezenými v návaznosti na místní geologické
podmínky ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 lázeňského zákona vyhláškou Severočeského KNV
z plenárního zasedání ze dne 24. 9. 1985, kterou byla ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Bílina stanovena.







Ochrana ovzduší - Souhlasí bez připomínek
Ochrana přírody a krajiny - Souhlasí bez připomínek
Ochrana zemědělského půdního fondu – Souhlasí bez připomínek
Vodní hospodářství - Nemá připomínek.
Státní správa lesů - Nemá připomínek

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.
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Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a
III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební
úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a jako příslušný
silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za
použití ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, vydává z hlediska zákona o pozemních
komunikacích souhlasné stanovisko.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

13.

MěÚ Bílina
OSÚŽP – státní
památková péče

MUBI 11374/2019// 14.03.2019

ODŮVODNĚNÍ:
Předložený návrh Územního plánu Hrobčice vč. jeho změn po společném projednání, kdy
posuzován byl především v intenci části „4.1.1 Silniční doprava, 4.1.2 Obsluha hromadnou
dopravou, 4.1.3 Pěší a cyklistická doprava a 4.1.4 Doprovodné dopravní stavby a
zařízení“ předloženého Návrhu ÚP pro veřejné jednání, je z hlediska zájmů sledovaných
zdejším správním orgánem, tedy z hlediska zákona o pozemních komunikacích dostačující a
není
potřeba
jej
dále
nikterak
doplňovat
či
upravovat.
Zdejší správní orgán z tohoto důvodu mohl vydat toto kladné vyjádření.
Městský úřad v Bílině, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památková péče, věcně
a místně příslušný dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád); § 29 odst. 2
písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „památkový zákon“), obdržel ve smyslu § 29 odst. 2 písm. c) památkového zákona žádost o
vydání stanoviska k: „Návrhu územního plánu Hrobčice.“

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

Městský úřad v Bílině, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památková péče
konstatuje, že předložený návrh Územního plánu Hrobčice – změny po společném jednání
je z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče přípustný.
ODŮVODNĚNÍ:
Dne 30.01.2019 přijal Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní
památkové žádost o vydání stanoviska k výše uvedené územně plánovací dokumentaci. Dne
04.02.2019 požádal správní orgán Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Ústí
nad Labem (dále jen „NPÚ“) o vydání jejich odborné písemné vyjádření. NPÚ žádost obdržel
dne 06.02.2019, tato skutečnost je doložena doručenkou, která je součástí spisu. V průběhu
stanovené lhůty správní orgán vyjádření NPÚ neobdržel, a tak stanovisko vydal. K pozdě
zaslaným stanoviskům pořizovatel nepřihlíží, správní orgán proto musel stanovisko vydat bez
odborného vyjádření.
Návrh územního plánu respektuje historický charakter a uspořádání sídel a chrání jejich kulturně
historické hodnoty – nemovité kulturní památky nacházející se v řešeném území a jejich
prostředí. Správní orgán posoudil části řešení, které byly od společného jednání změněny dle
zveřejněného schématu, a shledal, že nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče. Změny
neohrožují objekty a plochy, které požívají ochrany dle památkového zákona, dálkové ani blízké
pohledy nejsou negativně dotčeny, stejně tak charakter využití s ohledem na chráněné hodnoty
kulturních památek v řešeném území.
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s majetkem, odb.
ochrany
územních zájmů
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Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, odboru ochrany územních zájmů, sekce nakládání s
majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č.
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákonů") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu
působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve
smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. Souhlasí návrhem
územního plánu Hrobčice. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva
obrany.

PŘÍLOHA Č. 2_2
Vyhodnocení

Požadavek MO ČR respektován.

Ministerstvo obrany požaduje v návrhu ÚPD obce:
V kap. H. Přenos informací (str. 68) – upravit text
"Územní plán respektuje trasu RR vysílání (k.ú. Chouč), ochranné pásmo mikrovlnných spojů
AČR a ochranné pásmo radaru Lažany (AČR), charakter navrhované zástavby ani žádné
výškové stavby nejsou navrhovány, nepředpokládá se tedy střet s těmito limity." na: "Územní
plán respektuje trasu RR vysílání (k.ú. Chouč), koridor mikrovlnných spojů MO a vymezené
území MO (Hrušovany), charakter navrhované zástavby ani žádné výškové stavby nejsou
navrhovány, nepředpokládá se tedy střet s těmito limity.

16.

Ministerstvo
vnitra ČR

Obvodní báňský
úřad pro území
kraje Ústeckého,
Most

SBS/03667//2019/OBÚ-04/1//
08.02.2019

15.

MV-205922/OSM2019//13.03.201
9

ODŮVODNĚNÍ:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného
návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175
stavebního zákona, připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy
Ministerstva obrany v souladu s uplatněnými požadavky MO.
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního
plánu Hrobčice nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175
odst. 1 stavebního zákona.
Obvodní báňský úřad pro území ÚK jako dotčený orgán podle ustanovení §15 odst. 2 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále též „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „stavební zákon“), souhlasné stanovisko.
ODŮVODNĚNÍ:
OBÚ jako dotčený orgán při pořízení ÚP vyhodnotil předložený návrh ÚP Hrobčice ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na
základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí bez stanovených podmínek, a to
z toho důvodu, že navrhované rozvojové plochy nejsou umisťovány do CHLÚ.

Souhlasí s návrhem ÚP Hrobčice bez připomínek.
Uvedené CHLÚ i VL jsou návrhem ÚP respektována.

Dále konstatuje, že v řešeném území, vymezeném ÚP Hrobčice se nachází CHLÚ 1081000
Liběšice (bentonit, KERAMOST, a.s. Most) a výhradní ložisko b 3108100 Liběšice (bentonit,
KERAMOST, a.s. Most).
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Dotčený org. st.
správy

17.

Ministerstvo
dopravy ČR

Stanovisko
č.j. //ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č. 2_2

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

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.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „Ministerstvo“) je dotčeným
orgánem na úseku ochrany ložisek nerostných surovin podle ustanovení §
15 odst. 2 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Ministerstvo neuplatnilo v souladu s §52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v zákonem stanovené lhůtě stanovisko k
vystavenému návrh ÚP Hrobčice. Návrh ÚP Hrobčice je řešen v souladu
s horním zákonem.
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Agentura
ochrany přírody
a krajiny, CHKO
ČS
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Dotčený org. st.
správy

Stanovisko
č.j. //ze dne
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PŘÍLOHA Č. 2_2

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle příslušný ustanovení §
75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává po veřejném projednání návrhu
územního plánu Hrobčice dle § 52 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se konalo dne
11. III. 2019 toto STANOVISKO:

Ad (1)
Vzhledem ke skutečnosti, že kopec Holibka představuje lokalitu
s výskytem cenných biotopů a stávající vymezení této lokality jako plochy
NL – plochy lesní nepřestavuje dostatečnou ochranu těchto biotopů,
požadujeme, aby v rámci úprav pro opakované veřejné projednání došlo ke
změně způsobu využití této lokality ze stávající NL na plochu se způsobem
využití NP – plochy přírodní.  Tato plocha byla vymezena v hlavním
výkrese jako plocha NP – stav.

Agentura při hodnocení a uplatnění požadavků k ÚP vychází ze znění zákona a zřizovacího
výnosu CHKO České středohoří MK ČSR ze dne 19. 3.1976, č. j. 6883/76. Jako podkladů
využívá Plán péče o CHKO České středohoří 2015 - 2024, studie preventivního hodnocení
krajinného rázu CHKO České středohoří (Löw, 2010 a Kinský, 2000), vlastních znalostí o území
a dalších odborných podkladů (biologické průzkumy, apod.), Plán péče o CHKO České
středohoří je ve smyslu § 38 odst. 1 zákona odborným a koncepčním dokumentem ochrany
přírody a slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů, např. územně plánovací
dokumentaci. Aktuálně platný plán péče o CHKO České středohoří byl schválen Ministerstvem
životního prostředí v roce 2015.
Na základě předloženého upraveného návrhu ÚP Hrobčice Agentura vznáší tyto připomínky:
1.
KOPEC HOLIBKA – p.p.č. 238/1, 241, 243/3, 243/4 k.ú. Razice – Agentura doporučuje
vést v plochách přírodních (NP) s ohledem na cenné biotopy.
nelesní biotopy:
- K4A - Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster
- S2B - Pohyblivé sutě kyselých hornin
- T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)
- T6.1B - Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, poroasty bez převahy netřesku výběžkatého
(Jovibabarba sobolifera)

Ad (2)
Vzhledem ke skutečnosti, že Přírodní rezervace Hradišťanská
louka představuje významnou přírodní rezervaci a stávající vymezení této
lokality jako plochy NL – plochy lesní nepřestavuje dostatečnou ochranu této
rezervace, požadujeme, aby v rámci úprav pro opakované veřejné
projednání došlo ke změně způsobu využití této lokality ze stávající NL na
plochu se způsobem využití NP – plochy přírodní.  Tato plocha byla
vymezena v hlavním výkrese jako plocha NP – stav.
Ad (3)

Průběh lokálního biokoridoru byl upraven.

Ad (4)
Dle §52 stavebního zákona se vyjadřují pouze k částem, které
byly od společného jednání změněny? Ke společnému projednání
požadavek na změnu z VZ a SV na NSr nebo NSp nebyl vznesen. Jedná
se o požadavek nad rámec pravomocí AOPK v rámci veřejného projednání.

lesní biotop:
- L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) - tvoří prstenec
kolem skalních stepí.
- L3.1 - Hercynské dubohabřiny
V lokalitě dále výskyt vzácných druhů: bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) - ohrožený druh
koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) - silně ohrožený druh
2.

PŘÍRODNÍ REZERVACE HRADIŠŤANSKÁ LOUKA – Agentura doporučuje vést v
plochách přírodních (NP) – Jedná se o trvalý travní porost, který je předmětem ochrany
přírodní rezervace.

3.

Lokální biokoridor LBK 26 (k.ú. Červený Újezd) – v trase bylo v nedávné době
realizováno
dětské hřiště, pokládáme za potřebné provést odklon trasy LBK v dotčeném úseku,
doporučujeme přeložení severozápadně, kde bude základem p.p.č.132/10.

4.

Požadují úpravy v k.ú. Mrzlice, a to plochy VZ a SV (bývalý zemědělský areál) převést
do ploch bez možnosti výstavby – např. plochy rekultivací (NSr) s výhledem rekultivace
na plochy NZ případně NSp.
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Obsah stanoviska

Vyhodnocení

Stanovisko AOPK CHKO České středohoří dle § 53 odst. (2) stavebního zákona:

Stanovisko AOPK CHKO České středohoří dle § 53 odst. (2) stavebního
zákona:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení §
75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k žádosti Městského úřadu Bílina (dále
jen „předkladatel“), doručené dne 10. 7. 2020, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto:
STANOVISKO
U záměru Návrh územního plánu Hrobčice – po podstatné úpravě na základě výsledků
veřejného projednání, konaném dne 11. 3. 2019 lze vyloučit významný vliv, ať již
samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a
ptačích oblastí.

U záměru Návrh územního plánu Hrobčice – po podstatné úpravě na
základě výsledků veřejného projednání, konaném dne 11. 3. 2019 lze
vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými
známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí.

ODŮVODNĚNÍ
Předkladatel doručil správnímu orgánu žádost o vyjádření k Návrhu územního plánu obce
Hrobčice po podstatné úpravě na základě výsledků veřejného projednání. V souladu s § 47 odst.
2 stavebního zákona vydává Agentura stanovisko podle § 45i zákona.
Na správním území obce Hrobčice se v CHKO České středohoří nenachází žádná Evropsky
významná lokalita (EVL). Návrh, ani po výše zmíněné úpravě, nemá potenciál dálkově ovlivnit
EVL na území CHKO České středohoří. Ptačí oblast se na území CHKO České středohoří
nenachází. Do severní části k. ú. Chouč, které je ve správním území Obce Hrobčice, ale není
již v CHKO České středohoří, zasahuje EVL Bořeň CZ0420026.
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze
se proti němu odvolat.

19.

Státní úřad pro
jadernou
bezpečnost,
Praha

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.

17

