PŘÍLHA Č. 2_3

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH K
OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

Pořadové
číslo

Dotčený orgán

1.

Stanovisko
č.j.// ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ

Agentura ochrany přírody a
krajiny, CHKO ČS

PŘÍLOHA Č.2_3

Obsah připomínky/ stanoviska

Vyhodnocení

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO ČS (dále jen „AOPK“) je
dotčeným orgánem na úseku ochrany a přírody podle ustanovení §
78 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.

2.

Hasičský záchranný sbor
ÚK, Teplice

HSUL- 1291-6/TP-2019//23.7.2021

Odůvodnění:
AOPK CHKO ČS 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 se zákonem o
ochraně přírody a
krajiny.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona č. 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 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
dále podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a § 4 odst. 7 stavebního zákona, posoudil předložený návrh Územního plánu Hrobčice, a k
výše uvedené dokumentaci vydává
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva:
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen
„vyhláška“), dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, že předložený návrh Územního plánu
Hrobčice splňuje požadavky ochrany obyvatelstva. Návrh ploch pro potřeby ochrany
obyvatelstva nebyl ze strany HZS Ústeckého kraje uplatněn.
Odůvodnění:

Ochrana obyvatelstva:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.

HZS ÚK jako dotčený orgán na civilní ochrany a požární ochrany
s upraveným návrhem ÚP Hrobčice souhlasí.

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů:
§ 20 vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva, č.j. HSUL1291-2/TP-2019 ze dne 6. 3. 2019, k návrh Územního plánu Hrobčice.
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, č.j.
HSUL-1291-4/TP-2019 ze dne 7. 7. 2020, k návrh Územního plánu Hrobčice.
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a integrovaného
záchranného systému:
HZS Ústeckého kraje jako věcně a místně dotčený orgán na úsek požární ochrany a
integrovaného záchranného systému dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č.
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci a dospěl k závěru, že jsou
respektovány požadavky pro účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany tím, že
budou zajištěny přístupové komunikace umožňující průjezdnost a sjízdnost pro potřeby
jednotek požární ochrany (zpevněné, minimální šířky 3 m) a dostatečné zdroje zásobování
požární vodou pro hašení požárů (zejména prostřednictvím vybudování podzemních nebo
nadzemních hydrantů, požárních nádrží nebo přírodních zdrojů).
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Odůvodnění:
HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů:
§ 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 15 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve
znění pozdějších předpisů.
Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva, č.j. HSUL1291-2/TP-2019 ze dne 6. 3. 2019, k návrh Územního plánu Hrobčice.
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, č.j.
HSUL-1291-4/TP-2019 ze dne 7. 7. 2020, k návrh Územního plánu Hrobčice.
Závěr:

4.

Krajská hygienická stanice
ÚK, ÚL

MěÚ Bílina, odbor dopravy

MUBI25984/2021//19.07.21

3.

KHSUL 67546/2021//6.8.2021

HZS Ústeckého kraje na základě výše uvedených stanovisek vydaných podle zvláštních
právních předpisů vydává k předložené dokumentaci koordinované souhlasné
stanovisko.
Na základě oznámení Městského úřadu Bílina, jako pořizovatele Územního plánu Hrobčice,
o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu, evidovaném pod č.j. KHSUL
63584/2021, ze dne 15.7.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „krajská hygienická stanice“) předložený návrh
Územního plánu Hrobčice.

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve
smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), toto
stanovisko
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.
Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení
§ 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za použití
ustanovení § 53 odst. 2 ve vazbě na ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává z hlediska zájmů
sledovaných zákonem o pozemních komunikacích toto stanovisko, kdy zároveň
Souhlasí
s předloženým návrhem Územního plánu Hrobčice, zpracovaným, ve stupni pro veřejné
projednání, Ing. Arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO, se sídlem Vinohradská 156, Praha
2, Praha v květnu 2021, a to bez dalších požadavků na obsah územního plánu.

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Odůvodnění:
Jedná se o opakované veřejné projednání návrhu ÚP Hrobčice. Návrh ÚP Hrobčice byl
poprvé veřejně projednán 11.03.2019, kdy k tomuto se zdejší správní orgán kladně vyjádřil
opatřením vedeným pod spis. zn.: MUBI 7423/2019/OD/Je, č. j.: MUBI 7427/2019 ze dne
18.02.2019. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání došlo k podstatné
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úpravě návrhu ÚP, která podle § 53 odst. 2 stavebního zákona vyžaduje opakované veřejné
projednání. Změny, ke kterým došlo jsou poté graficky vyjádřeny ve
„SCHÉMA – změny pro veřejné projednání“. Ostatní koncepce již projednaných částí ÚP
zůstává beze změn a není předmětem opakovaného projednání.
Dopravní infrastruktura na území obce je reprezentována jen pozemními komunikacemi.
Koncepce dopravy je dána především stabilizací stávající dopravní sítě. Plochy související
a nezbytné dopravní infrastruktury jsou umístitelné v souladu s regulativy ve všech plochách
s rozdílným způsobem využití.
Předložené změny ÚP jsou 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 stanovisko.
Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy ani jiná správní opatření vydávaná
ostatními správními úřady na úseku ochrany pozemních komunikací, bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu a nelze se proti němu odvolat.

5.

MěÚ Bílina, OSÚŽP
životní prostředí

–

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Městský úřad Bílina, OSÚŽP, oddělení životního prostředí je
dotčeným orgánem s působností na úseku:
Ochrana přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 77 odst. 1
písm. q) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a je příslušným k vydání stanoviska k
návrhu ÚP Hrobčice.
Odůvodnění:
Orgán ochrany přírody a krajiny neuplatnil 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 se zákonem o ochraně
přírody a krajiny. Tato skutečnost byla potvrzená souhlasným
stanoviskem orgánů ochrany přírody MěÚ Bílina OŽP pod č.j.: MUBI
12415/V-033/2019 ze dne 20.03.2019.
Ochrana lesů v souladu s ustanovením § § 48 odst. 2 písm. b)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, dále jen „lesní zákon“, ve znění
pozdějších změn a doplňků a je příslušným k vydání stanoviska k
návrhu ÚP Hrobčice.
Odůvodnění:
Orgán ochrany lesů neuplatnil 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 „lesním zákonem“. Tato skutečnost
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byla potvrzená souhlasným stanoviskem orgánů ochrany lesa obce
s rozšířenou působností Bílina pod č.j.: MUBI MUBI 12415/V033/2019 ze dne 20.03.2019.
Ochrana zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením §
13 odst. (1) písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění.
Odůvodnění:
MěÚ Bílina, OSÚŽP, ŽP není dotčeným orgánem příslušným k
vydání stanoviska k územnímu plánu obce tím je v případě návrhu
ÚP Hrobčice krajský úřad viz stanovisko KÚ ÚK, OŽP č.j.:
KUUK/096210/2021/ZPZ ze dne 20. 8. 2021
Ochrana ovzduší v souladu s § 27 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
MěÚ Bílina, OSÚŽP, ŽP není dotčeným orgánem příslušným k
vydání stanoviska k územnímu plánu obce, tím je v případě návrhu
ÚP Hrobčice krajský úřad viz stanovisko KÚ ÚK, OŽP č.j.:
KUUK/096210/2021/ZPZ//20. 8. 2021.
Ochrana vod v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví
ČR – Český inspektorát
lázní a zřídel, Praha

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

Č. j.: MZDR 38563/20202/OZP-ČIL
Č. j.: MZDR 38563/20202/OZP-ČIL

6.

Č. j.: MZDR
38563/2020-2/OZPČIL

Odůvodnění:
Orgán ochrany vod neuplatnil 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 se zákonem o ochraně vod. Tato
skutečnost byla potvrzená souhlasným stanoviskem orgánů
ochrany vod obce s rozšířenou působností Bílina pod č.j.: MUBI
12415/V-033/2019 ze dne 20.03.2019.
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen
„Ministerstvo“) je dotčeným 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“).
Odůvodnění:
MZ ČR, Inspektorát lázní a zřídel neuplatnil v souladu s §52 odst.
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

5

Pořadové
číslo

Dotčený orgán

Stanovisko
č.j.// ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ
Obsah připomínky/ stanoviska

PŘÍLOHA Č.2_3

Vyhodnocení

7.

MěÚ Bílina, OSÚŽP – státní
památková péče

MUBI 29646//2021//20. 08. 2021

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v zákonem
stanovené lhůtě stanovisko k vystavenému návrh ÚP Hrobčice.
Návrh ÚP Hrobčice je řešen v souladu se zákonem o přírodních
léčivých zdrojích.
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 a § 52 odst. 1 a ve vazbě na ustanovení 53 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) od
Městského úřadu Bílina, Odboru stavební úřad a životní prostředí – Úřadu územního
plánování, se sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina oznámení ze dne 14. 07. 2021 o
zahájení opakovaného řízení o upraveném návrhu územního plánu vedenou pod spis. zn.:
MUBI 18749/2017/Pe, čj.: MUBI 25539/2021 ve věci:

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

„Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Hrobčice“.
Na základě ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., památkového zákona,
v platném znění vydává Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní
památková péče, jako dotčený orgán ve věci památkové péče, toto stanovisko:
Městský úřad v Bílině, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památková péče
k předloženému upravenému návrhu ÚP Hrobčice nemá z hlediska ochrany památkové
péče připomínky.
Odůvodnění
Dne 16. 07. 2021 přijal Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní
památkové péče výzvu k uplatnění stanoviska. Dne 21. 07. 2021 požádal správní orgán
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Ústí nad Labem (dále jen „NPÚ“) o
vydání odborného vyjádření do 13. 08. 2021 včetně doručení na MěúBí. NPÚ žádost
obdržel dne 26. 07. 2021, tato skutečnost je doložena doručenkou, která je součástí spisu.
Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – oddělení státní památkové
péče obdržel vyjádření od Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště Ústí nad Labem dne 17. 08. 2021 a vydává své stanovisko v souladu s tímto
vyjádřením.
Úpravy návrhu řešení ÚP vyvolané v důsledku jeho veřejného projednání se dotýkají
památkově chráněných nemovitostí pouze v jednom případě, a to požadovanou změnou
NL na NP u hradiště nazývaného Mukov, též Hradišťany (na základě stanoviska AOPK
CHKO ČS Přírodní rezervace Hradišťanská louka představuje významnou přírodní
rezervaci a stávající vymezení této lokality jako plochy „NL – plochy lesní“ nepřestavuje
dostatečnou ochranu této rezervace, proto byl změněn způsob využití na „NP – plochy
přírodní“), což nemá nijak zásadní vliv na zájem památkové ochrany lokality, nebo lze tuto
úpravu také z památkového hlediska vnímat spíše pozitivně, protože omezuje její extenzivní
lesnické využívání a může tak rovněž prospět dalšímu zachování kulturně historických
hodnot daného místa. Proto je upravený návrh přípustný bez podmínek. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci podle § 29
odst. 2 písm. c) památkového zákona pro území, ve kterém je jako nejvyšší stupeň
památkové ochrany přítomna nějaká nemovitá kulturní památka nebo památkové ochranné
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9.

Krajská veterinární správa
ÚK, ÚL

Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor územního
plánování a stavebního
řádu

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
upraveného 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 projednávanému upravenému návrhu
Územního plánu Hrobčice.

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 15.7.2021 oznámení o projednání upraveného návrhu územního
plánu obce Hrobčice. Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné
dokumenty k návrhu upraveného územního plánu obce Hrobčice a následně bylo Krajskou
veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno závazné stanovisko
č. j. SVS/2021/099262-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
námitek.

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

KUUK/155680/2021/3 ze dne 13.12.21

8.

SVS/2021/099262-U//16. 8. 2021

pásmo, tzn., nejde o působnost žádného z nadřízených správních orgánů (příslušného
krajského úřadu nebo ministerstva kultury).

Stanovisko dle §50 odst. (7) stavebního zákona:
Vzhledem k tomu, že od vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování dle §
50 odst. 7 stavebního zákona dne 4. 2. 2016, došlo k několika aktualizacím Politiky
územního rozvoje ČR i Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, na které musel od té
doby i zásadním způsobem reagovat návrh řešení ÚP Hrobčice, přistoupil pořizovatel v
rámci řízení o ÚP (opakované veřejné projednání proběhlo 18. 8. 2021) k podání nové
žádosti o stanovisko nadřízeného orgánu ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona. KÚ
ÚK UPS se proto nevyjadřuje pouze k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny (§ 52 odst. 3 SZ), ale k celému návrhu ÚP.
KÚ ÚK UPS posoudil návrh ÚP z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 SZ a sděluje následující:
1) KÚ ÚK UPS posoudil návrh ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k veřejnému
projednání návrhu ÚP písemné připomínky. Odůvodnění návrhu ÚP obsahuje (v kap. 2.3.
části odůvodnění) vyhodnocení ÚP Hrobčice ve vztahu k okolním obcím. V upraveném
návrhu ÚP je zajištěna návaznost nadregionálních a regionálních prvků územního systému
ekologické stability (ÚSES) i lokálních prvků ÚSES sousedními obcemi (Bílina, Měrunice,
Světec, a Lukov). Ke koordinaci využívání území s ohledem na širší územní vztahy i z
hlediska vazeb na sousední obce byla zajištěna návaznost záměrů OKR1 (in line dráha),
návaznost navrhovaných místních komunikací III. tř., včetně dopravního napojení napříč

Vzhledem ke skutečnosti, že nadřízený orgán neuplatnil v zákonem
stanovené lhůtě stanovisko, ve kterém by posoudil soulad
s nadřazenou územně plánovací dokumentací, politikou územního
rozvoje a širšími územní vztahy, požádal jej pořizovatel opakovaně
o vydání stanoviska viz níže.
Ad 1.
Posouzení souladu z hlediska koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy:
ZÁVĚR: Nadřízený orgán územního plánování posoudil soulad ÚP
z hlediska koordinace a širších vztahů se závěrem, že neuplatňuje
připomínky.
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Ad 2.

Posouzení z hlediska požadavků vyplývajících z PÚR ČR:

ZÁVĚR: Návrh ÚP je v souladu s aPÚR.
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Ad 3.
Posouzení souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací ZÚR ÚK:
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rekultivovaným územím (k. ú. Hetov, Dřínek a Radovesice) s obcí Světec, koordinovaná
návaznost odpadních vod z obce Hrobčice na ČOV Bílina, a provázání vedení VVN 400kV
dle aktuálního znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – bez připomínek.

ZÁVĚR: Návrh ÚP je v souladu s aPÚR.

2) Z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „aPÚR“), závazné od 1. 9. 2021 konstatujeme, že
řešené území obce Hrobčice je zahrnuto do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast
Mostecko. Požadavky na vyhodnocení úkolů pro územní plánování uvedené v článku 74
aPÚR a republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
vyplývající z kap. 2.2 aPÚR jsou v odůvodnění návrhu vyhodnoceny v kap. 2.1 a řešením
upraveného návrhu ÚP Hrobčice respektovány.
Upravený ÚP Hrobčice reaguje na úkoly pro územní plánování obsažené v čl. 73 aPÚR,
který na rekultivovaných plochách a dále na Syčivce počítá s novými vodními plochami, na
rekultivovaných plochách s novým konceptem krajinného vegetačního prostoru, v souladu
s Plánem rekultivací.
aPÚR v čl. 148 vymezuje koridor pro vedení 400kV E10 Výškov – Chotějovice, včetně
souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic, který je v posuzované dokumentaci
vymezen a zpřesněn (viz. Zásady územního rozvoje ÚK).
Návrh ÚP je v souladu s aPÚR.

PŘÍLOHA Č.2_3

Bez připomínek. Bereme na vědomí.
KÚ ÚK UPS neuplatňuje, dle § 50 odst. 7 ve vazbě na § 52 odst. 3
stavebního zákona, žádné připomínky.

3) Z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního
rozvoje ÚK, ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3 (dále jen „aZÚR“), které nabyly účinnosti 6.
8. 2020, spadá správní území obce Hrobčice do zpřesněné specifické oblasti SOB5
Specifická oblast Mostecko. Úkoly pro plánování a usměrňování územního rozvoje území
stanovené pro tuto oblast, stejně jako priority územního plánování uvedené v kap. 1
aZÚR jsou v odůvodnění návrhu ÚP vyhodnoceny a řešením ÚP respektovány – bez
připomínek.
aZÚR vymezují a zpřesňují na správním území obce Hrobčice koridor republikového a
nadmístního významu E10 – Koridor pro vyvedení 400kV Výškov – Chotějovice, aZÚR
upřesňuje tento koridor pro dvojité vedení pod označením E 10a (1.A), uvedený koridor je
zapracován do ÚP Hrobčice jako VPS pod označením WT6, o šířce koridoru 75m, stejně
jako je vymezen aZÚR na sousedních územích obcí Světec a Hostomice – bez připomínek.
Na správním území obce Hrobčice je vymezen aZÚR nadregionální biokoridor K14
Milešovka (17) – K13, funkční, a regionální biocentra RBC 1328 Bořeň, funkční, RBC
1797 Hradišťany, funkční, a regionální biokoridor RBK 586 Zlatník – Bořeň, funkční. Výše
uvedené nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou v návrhu ÚP vymezeny a zpřesněny.
Úkoly pro územní plánování a využívání ploch ÚSES stanovené aZÚR v kap. 4.7 jsou
návrhem řešení ÚP respektovány a způsob řešení popsán v příslušné textové části
odůvodnění návrhu ÚP.
ZÚR ÚK stanovují na řešeném území asanační území nadmístního významu ASA8
výsypka Radovesice a územně ekologické limity těžby hnědého uhlí ÚEL7 jako
nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani
výsypkovým hospodářstvím. Obě plochy jsou návrhem ÚP respektovány a v odůvodnění
ÚP vyhodnoceny – bez připomínek.
aZÚR obsahuje požadavek na respektování územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje (z kap.5 aZÚR). V
odůvodnění návrhu ÚP jsou vyhodnoceny a respektovány upřesněné podmínky ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizační hodnot řešeného území – bez připomínek.
aZÚR začleňují území obce Hrobčice, v souvislosti cílovými kvalitami krajiny mezi tyto
krajinné celky: 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
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10.

Krajský úřad Ústeckého
kraje,
odbor
životního
prostředí

KUUK/096210/2021/ZPZ//20. 8. 2021

a souvisle urbanizovaná území (14). V předloženém návrhu ÚP je zapracováno
vyhodnocení požadavků na respektování příslušných dílčích kroků pro naplňování cílových
kvalit krajiny týkající se řešeného území uvedených z kap. 6 aZÚR. Na správním území
obce Hrobčice jsou respektovány dílčí kroky k naplňování cílových kvalit krajiny a v
odůvodnění ÚP je způsob jejich respektování vyhodnocen – bez připomínek.
Návrh ÚP je v souladu s aZÚR.
KÚ ÚK UPS neuplatňuje, dle § 50 odst. 7 ve vazbě na § 52 odst. 3 stavebního zákona,
žádné připomínky.

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k územnímu
plánu Hrobčice z hlediska ochrany ovzduší připomínky.

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

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).

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
rozhodnutí o námitkách nemá připomínek.
Připomínáme, že je třeba respektovat maloplošná zvláště chráněná území – NPR Bořeň,
PR Trupelník a PR Dřínek a v územním plánu je mít zakreslené v aktuálních hranicích.
Dále připomínáme nutnost respektovat lokality s výskytem zvláště chráněných druhů, které
byly specifikovány ve vyjádření k předchozímu veřejnému projednání.
Pro území nacházející se v CHKO České středohoří je příslušná k vyjádření její Správa se
sídlem v Litoměřicích. 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.

Ochrana zemědělského půdního fondu
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:
Požadavky orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedené ve stanovisku k
veřejnému projednání byly splněny. K návrhu územního plánu Hrobčice - opakovanému
veřejnému projednání nemáme námitky.

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. Přesto byla dokumentace
prozkoumána a nemáme k ní připomínky.

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.

Ochrana přírody a krajiny
ÚP respektuje NPR Bořeň, PR Trupelník, PR Dřínek a lokality
ZCHD.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Vodní hospodářství
Nední dotčeným orgánem, tím je MěÚ Bílina, odb. OSÚŽP, odd. ŽP
– vodoprávní úřad.
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Státní správa lesů

Státní správa lesů
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.

Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) je příslušným orgánem státní
správy lesů k vydání stanoviska k návrhu územního plánu Hrobčice, neboť návrh umísťuje
na lesní pozemky sportovní nebo rekreační stavby. Konkrétně dojde k dotčení pozemků
určených k plnění funkcí lesa pro 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.

Posuzování vlivů na životní prostředí
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 k podstatné úpravě návrhu územního
plánu Hrobčice samostatné stanovisko ze dne 19. 8. 2020, spisová značka
KUUK/111496/2020/SEA, č. j. KUUK/129318/2020, s výsledkem – „územní plán Hrobčice“
není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Návrh územního plánu Hrobčice vypouští návrhové plochy a koridory C25, hipostezky
procházející přes pozemky 643/1 a 670/1 v k. ú. Mukov, plochy Mu Z07; vymezuje polní
cesty C7B, C8B, cesty C10 a C12; rozšířuje plochy BV na p. p. č. 660/7 k. ú. Razice;
doplňuje koncepci cyklotras a polních cest; mění způsob využití stabilizovaných ploch;
upravuje dříve vymezené plochy a koridory; upravuje a doplňuje prvky ÚSES; upravuje
textovou část návrhu ÚP; mění katastrální hranice v k. ú. Radovesice, Dřínek a Hetov.
Návrh územního plánu Hrobčice nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících
posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).

Prevence závažných havárií

Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor dopravy

KUUK/096336/2021
//16.7.2021

V daném území se nenachází žádný objekt zařazený do skupiny A nebo B dle zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Z výše uvedeného důvodu
nejsme dotčeným správním úřadem.

11.
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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.

Posuzování vlivů na životní prostředí
Návrh územního plánu Hrobčice nestanoví rámec pro umístění
záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování
nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní
prostředí (SEA).

Prevence závažných havárií
V řešeném území se nenachází žádné zařízení dle zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Nejsou dotčeným
orgánem.
Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Návrh územního plánu navrhuje nové úseky komunikací III. třídy přes rekultivovaná území
radovesické výsypky v kategorii S1 směr V–Z Kostomlaty – Bílina, S2 směr S–J – Razice
a S3 směr S–J – Kostomlaty, Štěpánov.
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12.

Ministerstvo
životního
prostředí ČR, odb. výkonu
státní správy

MZP/2021/530/1365//27.7.2021

Pořadové
číslo

Dotčený orgán

Stanovisko
č.j.// ze dne

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ – OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PRJEDNÁNÍ

PŘÍLOHA Č.2_3

Obsah připomínky/ stanoviska

Vyhodnocení

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 15.7.2021 od

V souladu s § 52 odst. 3) ve vazbě na § 53 odst. 2) stavebního
zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní
stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání
změněny.

Magistrátu města Bílina (v souladu s § 52 odst. 1 a ve vazbě na ustanovení § 53 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) oznámení o opakovaném
veřejném projednání návrhu Územního plánu Hrobčice s žádostí o stanovisko. 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 a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto
požadavků a povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v
příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č.
44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických pracích.
K výše uvedenému návrhu zaujímá ministerstvo následující stanovisko:

Stanovisko uplatněné MŽP ČR je stanoviskem, které je uplatněno
k celému řešenému území nikoli k částem, které byly předmětem
opakovaného veřejného projednání. Jedná se tedy o stanovisko nad
rámec opakovaného veřejného projednání.
Návrh ÚP Hrobčice respektuje MŽP ČR uvedené CHLÚ, výhradní
ložisko, sesuvná i poddolovaná území a to jak v textové tak grafické
části (koordinační výkres).

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt :
CHLÚ: Liběšice č. 10810000,
poddolovaných území: Mukov č. 1630, Měrunice č. 1645, Řisuty č. 1682,
výhradního ložiska: Liběšice č. 3108100 a
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
( https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/ ).
Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty
ministerstva, stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle
příslušných právních předpisů.

13.

Ministerstvo dopravy ČR

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:
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Vyhodnocení

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.

14.

Ministerstvo průmyslu
obchodu ČR, Praha

a

V zákonné lhůtě neuplatnili své požadavky.

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.

15.

Ministerstvo obrany
sekce ekonomická

ČR,

26602/2021-1150-OÚZPHA//20.8.2021

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.
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 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"), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR vydává ve smyslu §52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2
písm. b) stavebního zákona stanovisko

Ad 1)
Požadavek na doplnění staveb, které podléhají
stanovisku Ministerstva obrany, jako dotčeného orgánu je
požadavkem, který k podrobnosti zpracování územního plánu
nepřísluší a vztahuje se k navazujícím územím a stavebním řízením,
případně do podrobnější územně plánovací dokumentace
(regulačního plánu), která pro území Hrobčice není ke dnešnímu dni
zpracována.

jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Souhlasí s částmi řešení, které byly od původního veřejného projednání změněny.
Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
V průběhu zpracování a projednání územního plánu došlo ke změně limitů a zájmů
Ministerstva obrany. Z tohoto důvodu opravte textovou i grafickou část územně
plánovací dokumentace podle následujícího znění:

Ad 2)
Do koordinačního výkresu bude pod legendu doplněn
požadavek MO ČR ve znění „Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných
druhů staveb“.
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1) Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení§ 175 zákona č. 183/2006
Sb. (dle ÚAP jev 119)

Do textové části odůvodnění bude doplněna kapitola „Zvláštní
zájmy Ministerstva obrany“, kde bude doplněn text: „Celé správní
území obce Hrobčice je dotčeno zájmem Ministerstva obrany.“

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
-výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
-výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
-výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
-výstavba vedení VN a VVN
-výstavba větrných elektráren
-výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
-výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
-výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
-výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
2)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního
výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb“.
Další vymezená území Ministerstva obrany – Ochranné pásmo radiolokačního zařízení/OP
RLP/ a koridor RR spoje jsou v textu i v koordinačním výkrese zapracovány a musí být i
nadále stabilizovány.
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.
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území
úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP (jev 082 a,
102a a 119).
Ministerstvo obrany žádá pořizovatele o vypořádání uplatněné připomínky ve smyslu
dopracování vymezených území Ministerstva obrany do příslušných částí ÚPD.
Jedná se o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části
Odůvodnění, která je uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti
státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci předložené ÚPD obce.

16.

Ministerstvo
Praha

vnitra

ČR,

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
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Vyhodnocení

17.

Státní pozemkový úřad
Ústeckého kraje, Teplice

SPU 294284/20217// 16. 8. 2021

veřejné projednání stanovisko č.j.: HSUL- 1291-6/TP-2019 ze dne
23.7.2021.
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Teplice (dále jen „pozemkový úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, a podle ust. § 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 č.
139/2002 Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, posoudil upravený návrh Územního plánu Hrobčice.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002 Sb. a po
posouzení změn územního plánu provedených po společném jednání vydává Státní
pozemkový úřad ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko:
Pozemkový úřad s upraveným návrhem Územního plánu Hrobčice souhlasí.
Odůvodnění:
V upraveném návrhu Územního plánu Hrobčice byly zapracovány připomínky vycházející
ze schválených plánů společných zařízení v k.ú. Chouč, Červený Újezd, Kučlín a z návrhu
plánu společných zařízení v k.ú. Radovesice a části k.ú. Dřínek a Hetov. Upozorňujeme, že
v katastrálním území Radovesice byl plán společných zařízení již schválen zastupitelstvem
obce Hrobčice, nyní se aktualizuje po návrhu nového uspořádání pozemků.
2. Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb
Na části zájmového území ÚP Hrobčice evidujeme stavbu vodního díla – hlavní
odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního
pozemkového úřadu (SPÚ).
Jedná se o tuto stavbu HOZ (umístění dle vyznačení v přiložené situaci): název HOZ
evidované pod ID
ČHP
druh HOZ délka (km) rok poř. CERVENY UJEZD K2
3030000067-11201000 1-14-01-043/0 otevřené
0,414 1988
Tato stavba vodního díla HOZ je v majetku státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu
s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst.
2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při dotčení stavby HOZ požadujeme:
1. Respektování stavby HOZ a zachování její funkčnosti.
2. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél HOZ oboustranný
manipulační pruh v šíři 6 m od vrchní hrany.
3. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody.
4. V případě provádění výsadeb okolo HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně
ve vzdálenosti 3 m od vrchní hrany HOZ.
5. Podél stavby HOZ nebude navržen žádný z prvků systému ekologické stability krajiny.
6. Požadujeme, aby průběh výše uvedené stavby HOZ byl pořizovatelem územního plánu
vzat na vědomí a zejména aby trasa HOZ byla zpracovatelem územního plánu zakreslena
do koordinačního výkresu.

Ad 1)

Pozemkový úřad:

Bez připomínek souhlasí
Ad 2)

Vodohospodářské stavby:

V souladu s § 52 odst. 3) ve vazbě na § 53 odst. 2) stavebního
zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní
stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání
změněny.
Stanovisko uplatněné SPÚ odborem vodohospodářských staveb je,
ale připomínkou, která je uplatněna k částem řešení, které nejsou
předmětem opakovaného veřejného projednání. Jedná se tedy o
stanovisko nad rámec opakovaného veřejného projednání.
Ad 3)

Správa a převod majetku:

SPÚ jako vlastník a správce dotčených pozemků upozorňuje na
povinnost města Ledvice vyplývající z ust. § 7 odst. 1 nebo 3 zákona
č. 503/2012 Sb. nebo podle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb.,
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků ve
vlastnictví státu na jiné osoby.
Toto upozornění se nevztahuje k předmětu řešení územního plánu.
Jedná se o povinnosti, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi
SPÚ a Hrobčice.
Dále SPÚ požaduje, aby na pozemky ve správě SPÚ nebylo
vkládáno předkupní právo.
Tomuto požadavku je vyhověno, územní plán nevymezují na
řešeném území veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná
opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.

Pro informaci sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se na části zájmového území
nachází také podrobné odvodňovací zařízení (POZ), které je příslušenstvím pozemků.
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Vyhodnocení

Při provádění výsadeb na plochách podrobného odvodňovacího zařízení musí být
provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží a nedošlo k
porušení jejich funkčnosti. V případě narušení drenážního systému (POZ) stavební činností
by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost.
Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti)
jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská
správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence
meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby
pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace
proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému
rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu
farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou
také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.
Příloha: Situace HOZ
3. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, oddělení správy a
převodů majetku státu:
Pro informaci uvádíme, že Státní pozemkový úřad (Pozemkový fond ČR jako právní
předchůdce Státního pozemkového úřadu) převedl bezúplatně Vaší obci na základě
smlouvy pozemky, a to ve smyslu ust. § 7 odst. 1 nebo 3 zákona č. 503/2012 Sb. nebo
podle ust. § 5 odst. 1 zákona č.95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků ve vlastnictví státu na jiné osoby. Pokud by byly pozemky Vaší obcí využity k
odlišnému účelů, než pro který byly na obec bezúplatně převedeny, může Státní
pozemkový úřad požadovat zpětný převod pozemků nebo finanční náhradu.
Dále upozorňujeme, že Státní pozemkový úřad na základě zákona č. 229/1991 Sb. a
zákona č. 503/2012 Sb. spravuje pozemky ve vlastnictví státu pouze po určitou dobu. V
současné době dochází k vyrovnání restitučních nároků oprávněným osobám a k převodu
dle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb. Pozemky, které jsou nyní ve správě
Státního pozemkového úřadu, mohou být převedeny na třetí osoby.
U pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu požadujeme nevkládat předkupní
právo dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

18.

Obvodní báňský úřad pro
území kraje Ústeckého,
Most

SBS 29593/2021// 2. 8. 21

Pozemky ve správě Státního pozemkového úřadu a případné další stavby budou řešeny
individuálně dle případu a majetkoprávní vypořádání podle příslušného ustanovení zákona
č. 503/2012 Sb. a vnitřních metodik Státního pozemkového úřadu.

Stanovisko k návrhu Územního plánu Hrobčice

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též „OBÚ“) jako dotčený
orgán podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., 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
k upravenému návrhu Územního plánu Hrobčice podle ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona
Odůvodnění:
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OBÚ jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený
upravený návrh Územního plánu 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 chráněného ložiskového území.
Dále konstatuje, že v řešeném území, vymezeném ÚP Hrobčice se nachází
chráněné ložiskové území:

19.

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost, Praha

SÚJB/RO/17302021//26.07.2021

- 1081000 Liběšice (surovina: bentonit, správce: KERAMOST, a.s., Most)
a výhradní ložisko:
- B 3108100 Liběšice (surovina: bentonit, správce: KERAMOST, a.s., Most).
K Vaší výzvě o zaslání stanoviska, Vám v souladu s § 208 písm. n) zákona č.
263/2016 Sb., Atomového zákona, sdělujeme, že se zaslaným návrhem Změny
č. 1. Územního plánu Ohníč z hlediska působnosti Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při
činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích
k ozáření, souhlasíme a k uvedené věci nemáme žádné věcné připomínky.
Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním
neidentifikovali v oblasti radiační ochrany žádný konkrétní, zákonem č.263/2016
Sb. chráněný zájem.

Bez připomínek. Bereme na vědomí.
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