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Věc: Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR – zaslání návrhu koncepce včetně
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 21 písm. f) 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, v souladu s článkem
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001, o posuzování
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a Protokolem o strategickém
posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice států, zasíláme v českém a anglickém jazyce návrh koncepce
„Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR)“. Rovněž Vám zasíláme
anglický překlad kapitoly 6. z Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území –
„Netechnické shrnutí vlivů na udržitelný rozvoj, na životní prostředí a soustavu Natura
2000“.
Dále Vám zasíláme následující podklady:
1. Odůvodnění k návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR (v češtině)
2. Tzv. srovnávací text (v češtině)
3. Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území (v češtině)
4. Brožura Politiky územního rozvoje ČR 2008 (v češtině a angličtině)
5. Harmonogram prací na pořízení a projednání návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR
a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území (v češtině
a angličtině)
Jelikož jste se již vyjádřili, že si přejete účast na konzultacích k výše uvedenému
návrhu koncepce, žádáme Vás o sdělení, jakou formu konzultací preferujete, zda
korespondenční nebo osobní. V případě osobních konzultací uveďte prosím kontaktní
osobu/osoby kvůli dohodě organizačních záležitostí. Dále Vás žádáme o sdělení, ve
kterém bychom uvítali upřesnění okruhů otázek, které budete chtít v rámci konzultací
diskutovat.
PÚR ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci
územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů
a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního
rozvoje Evropské unie. PÚR ČR určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování
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v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje
strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. V PÚR ČR se rovněž vymezují
oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území
jednoho kraje, a dále stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými
problémy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti,
koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn
v jejich využití. Návrh aktualizace č. 1 PÚR ČR výše uvedené doplňuje a zpřesňuje.
Provázáním PÚR ČR s územně plánovací dokumentací (ÚPD) krajů a obcí je zajištěno
postupné upřesnění požadavků územního plánování stanovených PÚR ČR do konkrétních
územních podmínek. Projednáním s dotčenými orgány státní správy a podrobením procesu
SEA je zabezpečeno také prověření jejich dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví.
V navazujících ÚPD je možno dále prověřovat varianty jednotlivých koridorů a ploch
a vybírat tu s nejmenšími dopady na životní prostředí.
Konkrétní projekty bude před jejich realizací třeba hodnotit a případně mezistátně
posuzovat na úrovni projektové EIA, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí včetně směrnice 2011/92/EU ze dne
13. prosince 2011, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní
prostředí.
V přiloženém Harmonogramu prací na pořízení a projednání návrhu
Aktualizace č. 1 PÚR ČR a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na
udržitelný rozvoj území je uvedeno, že případné konzultace se sousedními státy
proběhnou v měsíci srpnu 2014 a česká veřejnost může zasílat své připomínky do
8. září 2014.
Vaše potvrzení účasti na mezistátních konzultacích, resp. formy účasti a sdělení
údajů o kontaktní osobě/osobách, včetně upřesnění diskutovaných otázek očekáváme do
14 dnů od obdržení tohoto dopisu. Toto vyjádření zašlete prosím také na adresu
jan.hejhal@mzp.cz, filip.novosad@mmr.cz a Vitezslav_Schwarz@mzv.cz
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