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Praha dne 23. listopadu 2018 

Č. j.: MZP/2018/710/3164 

Vyřizuje: Ing. Dlouhá  

Tel.: 267 122 314 

E-mail: Klara.Dlouha@mzp.cz  

Krajský úřad Pardubického kraje   

Odbor rozvoje 

Oddělení územního plánování   

Komenského náměstí 125   

532 11 Pardubice 

Věc: Připomínky MŽP k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 

Pardubického kraje  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování 

podle 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 a § 39 odst. 1 stavebního zákona konání veřejného 

projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 

(dále jen „A2ZÚR PK“), které se uskutečnilo dne 20. listopadu 2018 na Krajském úřadu 

Pardubického kraje.  

Předmětem řešení A2ZÚR PK je vymezení koridoru (ve stávající trase vedení 400 kV) 

pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a Krasíkov – Prosenice a související plochy 

pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov a vymezení koridoru pro přeložku vedení 

110 kV v úseku Semín – Labské Chrčice. 

Ministerstvo životního prostředí uplatňuje 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 a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 

pozdějších předpisů následující připomínky k návrhu A2ZÚR PK. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

1) Požadujeme do článku (91) „ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:“ doplnit 

následující písmena: d) zajistit ochranu dotčených lokalit soustavy Natura 2000 s ohledem 

na jejich předměty ochrany, které jsou v územním střetu s vedením vysokého napětí 

a e) zajistit ochranu před usmrcováním ptáků elektrickým proudem. 

2) Územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“) je v článku (115) písm. h) zařazen 

mezi přírodní hodnoty. Ochrana a vytváření ÚSES včetně nadregionálního ÚSES je v ZÚR 

obecně zajištěna v článku (116) písm. o) textem: „při řešení změn využití území a upřesňování 

tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot. Optimální řešení 
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ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní 

prostředí (EIA)". Ve vazbě na proces vymezování a zpřesňování koncepčního vymezení 

nadregionálního a regionálního ÚSES požadujeme upravit formulaci textu písm. o) následovně: 

„při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy 

na přírodní hodnoty území. Optimální řešení ověřovat v rámci pořizování územně plánovacích 

podkladů a územně plánovací dokumentace obcí, v rámci posuzovaní záměrů z hlediska vlivu 

na životní prostředí (EIA) a v rámci zpracování podrobné dokumentace staveb“. 

 

Za ostatní složkové zákony neuplatňujeme k A2ZÚR PK žádné připomínky. 

 

 

    

 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí 

- MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, zde 

- MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, zde 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 

náměstí 125, 532 11 Pardubice  
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