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Věc: Stanovisko MŽP k návrhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic, jako příslušný orgán územního plánování dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámil v souladu s ustanovením § 42b
odst. 2 a § 39 odst. 1 stavebního zákona konání veřejného projednání 7. aktualizace Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „7AZÚR JČK“ nebo „aktualizace“),
které se uskutečnilo dne 28. listopadu 2019 na Krajském úřadu Jihočeského kraje.
Na veřejném projednání byl podrobně představen samotný návrh aktualizace. Ministerstvo
životního prostředí (dále jen „MŽP“) ve svém stanovisku vydaném dle § 42a odst. 2 písm. e)
stavebního zákona a postupem podle ustanovení § 10i odst. 2 (dále také jen „toto stanovisko“)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) pod č. j. MŽP/2019/710/7768 ze dne
21. 8. 2019 konstatovalo, že na základě obdržených podkladů od oprávněného
investora, s přihlédnutím ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí, a to zejména k předmětu a rozsahu změny koncepce,
charakteristice dotčeného území, a unijnímu právu zastoupeném v tomto případě
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých
plánů a programů na životní prostředí došlo MŽP k závěru, že návrh na aktualizaci
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje není nutné posuzovat z hlediska jeho
vlivů na životní prostředí. Ve vazbě na předmět změny a její rozsah
a na úroveň podrobnosti řešení zpracování zásad územního rozvoje (měřítko
1 : 100 000) se jeví jako vhodnější a účelnější provést případný proces SEA až
na lokální úrovni v rámci pořizování změny územního plánu Lišov (z důvodu
zesouladnění s nadřazenou územně plánovací dokumentací), a proto MŽP neočekává
přínos posouzení vlivů 7AZÚR JČK na životní prostředí. Z tohoto důvodu vyhodnocení
vlivů 7AZÚR JČK na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno. Dle ustanovení § 42b odst. 4
stavebního zákona mohou dotčeného orgány uplatnit svá stanoviska k návrhu aktualizace do 7
dnů od veřejného projednání.
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Předmětem návrhu 7AZÚR JČK je změna ve smyslu převedení územní rezervy pro těžbu
štěrkopísku s označením PT/N, která byla v rámci 1. aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje vymezena zejména z důvodu jejího předpokládaného budoucího využití
pro zabezpečení dostatečného množství kvalitní suroviny, zejména pro výstavbu dálnice D3,
IV. tranzitního železničního koridoru a případnou dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny
Temelín, na návrhovou plochu těžby s označením PT6.
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) neuplatňuje na základě ustanovení § 42b
odst. 4 stavebního zákona, prostřednictvím odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence jako dotčený orgán dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovisko ani připomínky k návrhu 7AZÚR JČK.

MŽP nicméně pořizovatele 7AZÚR JČK upozorňuje na následující skutečnost. Na str. 9 návrhu
aktualizace je uvedeno, že „Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku
č. j. MŽP/2019/710/7768 ze dne 21. 8. 2019 konstatovalo, že 7. aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje nemůže mít významný vliv na životní prostředí a není nutné ji
posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí.“ Toto tvrzení se však nezakládá zcela
na pravdě a je nutné jej upravit a následně používat v celém návrhu aktualizace ve smyslu
přesné citace výroku z tohoto stanoviska, která je uvedena výše.
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