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Z P R Á V A
 

o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k 

Návrhu zadání 
Územního plánu Oleško

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice – odbor územního rozvoje – úřad územního plánování 
ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Oleško, starostou obce p. Tomášem Novákem

Říjen 2017
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Dne 14. 12. 2015 Zastupitelstvo obce Oleško na svém zasedání rozhodlo o pořízení 
Územního plánu Oleško. Jako určeného člena zastupitelstva pro pořízení územního plánu 
jmenovalo pana Tomáše Nováka, starostu obce. Na základě žádosti obce o pořízení územního 
plánu v souladu s ustanoveními § 6 odst. 1 písm. c) a § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zpracoval Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, úřad územního plánování (dále 
jen „pořizovatel“) společně s určeným zastupitelem Návrh zadání Územního plánu Oleško 
(dále jen „Návrh zadání“).

Podkladem pro zpracování Návrhu zadání byly dokument „Územní plán Oleško – 
Doplňující průzkumy a rozbory“, který byl pořizovateli poskytnut dne 27. 7. 2016 
zhotovitelem Územního plánu Oleško, ateliérem „a23 architekti“ pod vedením projektanta 
Ing. arch. Michaely Dejdarové (č.a. 4079).

 Návrh Zadání doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou ze dne 20. 9. 2016, 
č.j. 0060629/16/ROZ/MKo. Veřejná vyhláška, jejíž přílohou byl Návrh zadání, byla vystavena 
na úředních deskách Obecního úřadu Oleško a Městského úřadu Litoměřice (ode dne 
26. 9. 2016), a dále elektronicky na internetových stránkách Městského úřadu Litoměřice 
https://www.litomerice.cz/uredni-deska a obce Oleško http://www.olesko.cz/. Dle ustanovení 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona mohl každý do 15 dnů ode dne doručení Návrhu zadání 
veřejnou vyhláškou, tj. do 26. 10. 2016 (včetně), uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a obec Oleško byly samostatně obeslány 
oznámením o vystavení Návrhu zadání pod č.j. 0061575/16/ROZ/MKo a 
001629/16/ROZ/MKo. Do 30 dnů ode dne obdržení Návrhu zadání mohly podle ustanovení 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u 
pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah Návrhu zadání. V téže lhůtě mohly sousední 
obce uplatnit podněty. Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k vyjádřením 
dotčených orgánů a krajského úřadu, podnětům sousedních obcí a připomínkám uplatněným 
po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

https://www.litomerice.cz/uredni-deska
https://www.litomerice.cz/uredni-deska
http://www.olesko.cz/
http://www.olesko.cz/
http://www.olesko.cz/
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Obeslané dotčené orgány, krajský úřad, obec Oleško a sousední obce:

Dotčené orgány, krajský úřad:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice - Českolipská 

1997/11, 412 01 Litoměřice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice - Mírové 

náměstí 35, 412 01 Litoměřice
Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje - Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

 odbor dopravy a silničního hospodářství
 odbor územního plánování a stavebního řádu
 odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Litoměřice - Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
 odbor kultury, školství, sportu a památkové péče 
 odbor životního prostředí
 odbor dopravy a silničního hospodářství

Ministerstvo dopravy ČR - nábřeží L. Svobody 12/1222, PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ministerstvo obrany ČR - Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré Město 
Ministerstvo životního prostředí ČR - Vršovická 65, 110 10 Praha 10
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - U města Chersonu 1429, 434 61 Most
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj - W. Churchilla 12,

400 01 Ústí nad Labem
Státní pozemkový úřad - Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice
Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Senovážné náměstí 1585/9, 11000 Praha 1

Obec Oleško:
Obec Oleško - Oleško 5, 412 01 Litoměřice

Sousední obce:
Obec Travčice – Travčice 150, 412 01 Litoměřice
Město Bohušovice nad Ohří - Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Obec Hrobce – Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
Obec Libotenice – Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
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1) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů 
ode dne obdržení Návrhu zadání se souhlasně a bez požadavků vyjádřily tyto dotčené 
orgány:

 Státní pozemkový úřad – došlo datovou schránkou dne 29. 9. 2016, č.j. SPU 
497851/2016, (naše č.j. 0062642/16/ROZ)

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 17. 10. 2016, č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130, (naše 
č.j. 0066806/16/ROZ) na následujících úsecích:

Ochrana ovzduší
Prevence závažných havárií

 Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – došlo 
poštou dne 18. 10. 2016, č.j. 0066905/16/ŠKAS/JSt, (naše č.j. 0067047/16/ROZ)

 Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí – došlo poštou dne 21. 10. 2016, 
č.j. 0061614/16/ŽP, (naše č.j. 0068247/16/ROZ) na následujících úsecích:

Lesní hospodářství
Stanovisko vodoprávního úřadu

 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj – došlo datovou schránkou dne 
25. 10. 2016, č.j. SVS/2016/122939-U, (naše č.j. 0069204/16/ROZ)

2) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů 
ode dne obdržení Návrhu zadání uplatnily ve svých vyjádřeních požadavky tyto dotčené 
orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán:

 Ministerstvo životního prostředí ČR – došlo datovou schránkou dne 26. 9. 2016, 
č.j. 1721/530/16, 64912/ENV/16, (naše č.j. 0061932/16/ROZ)

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 23. 9. 2016 od 
Městského úřadu Litoměřice oznámení (v souladu s § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) o vystavení návrhu zadání Územního plánu Oleško se žádostí o 
stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá 
z požadavků § 47 odst. 2 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 předmětnému oznámení zaujímá ministerstvo následující stanovisko:

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt CHLÚ: Trávčice 
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č. 23770000, výhradního ložiska: Travčice 1 č. 3237700 a dobývacího prostoru: Trávčice 
č. 71081 (viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území).

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že výše uvedené jevy jsou evidovány 
v datovém modelu územně analytických podkladů, které Úřad územního plánování 
Litoměřice v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 stavebního zákona 
pořizuje. Výše uvedený požadavek již byl součástí kapitoly ac) Návrhu zadání (cit.: 
„Budou respektovány všechny relevantní jevy (především limity využití) vyskytující se 
v území dle aktuálního stavu pořízených ÚAP.“).

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – došlo 
datovou schránkou dne 11. 10. 2016, č.j. UPS/504/2016, (naše č.j. 0065483/16/ROZ)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK UPS) obdržel 
dne 26. 9. 2016, v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, návrh zadání územního plánu Oleško (dále jen „návrh 
zadání“) k uplatnění vyjádření s požadavky na obsah ÚP vyplývající z právních předpisů a územně 
plánovacích podkladů.

V souladu s požadavky § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona územní plán pořizuje Městský úřad 
Litoměřice, odbor územního rozvoje.

Požadavky uvedené v návrhu zadání jsou v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1 (aPÚR) schválenou dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č. 276. Aktualizovaná PÚR 
vymezuje koridor pro dvojité vedení 400 kV E10 – Výškov – Babylon. Požadavek na respektování 
tohoto koridoru je v návrhu zadání uveden. Návrh zadání dále obsahuje požadavek na vyhodnocení 
souladu s republikovými prioritami pro zajištění udržitelného rozvoje území vztahující se k danému 
území. Území obce Oleško spadá do rozvojové osy republikového významu OS2 – Praha – Ústí 
nad Labem – hranice ČR/SRN; návrh zadání obsahuje požadavek na její respektování.

Z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje 
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), které nabyly účinnosti 20. 10. 2011 uvádíme, že v návrhu zadání 
územního plánu je uveden požadavek na vyhodnocení souladu s prioritami územního plánování 
Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území týkající se řešeného území a dále s úkoly 
pro územní plánování vyplývající z následujících kapitol: 

o Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 2008 a 
rozvojových oblastí a os nadmístního významu. Území obce spadá, po upřesnění v ZÚR ÚK, 
do rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko. 
Obec Oleško se zároveň nachází v rozvojové ose republikového významu významu OS2 – 
Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo. Požadavek na zohlednění úkolů 
vyplývajících ze zařazení do rozvojové oblasti a osy je v návrhu zadání ÚP obsažen.

o Zpřesnění a vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR 2008 a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů nadmístního 
významu. V řešeném území ZÚR ÚK vymezují následující plochy a koridory:

o nadregionální biocentrum NRBC 2003 – Mrchový kopec
o koridor pro zdvojení el. vedení VVN 400 kV ER6 – TR Výškov – TR Babylon

Požadavek na zohlednění úkolů pro plánování a využívání ploch ÚSES a jejich následné 
vyhodnocení je v návrhu zadání ÚP obsažen, stejně jako na zohlednění úkolů pro plánování a 
využívání uvedeného koridoru technické infrastruktury.
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o Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje. V návrhu zadání je uveden požadavek na vyhodnocení úkolů 
vyplývajících z této kapitoly.

o Vymezení cílových charakteristik krajiny. Požadavek na vyhodnocení úkolů vyplývajících 
z vymezení krajinného celku KC13 – Severočeské nížiny a pánve, do něhož obec Oleško 
spadá, je v návrhu zadání uveden.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že výše uvedené již bylo v Návrhu zadání 
uvedeno v rámci kapitoly aa) a kapitoly ab).

 Ministerstvo obrany ČR – Sekce ekonomická a majetková – došlo datovou schránkou 
dne 17. 10. 2016, spis.zn. 90538/2016-8201-OÚZ-LIT, (naše č.j. 0066671/16/ROZ)

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela 
žádost o projednání návrhu zadání územního plánu Oleško.

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, 
písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů.

Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany 
č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu v platném znění, jednám

souhlasí

s předloženým „Návrhem zadání územního plánu“ Oleško za předpokladu respektování a 
zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části:

− jev 081 - zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které 
je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu.
V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže vyjmenované 
druhy staveb jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

do 2 km - nevhodné stavby a technologie (rozsáhlé plechové či kovové stavby, jako haly, 
přístřešky a pod; vedení vysokého napětí do 100 kV, zalesnění, výsadba 
rozsáhlých sadů, vybudování velkých vodních ploch aj.)

do 3 km - fotovoltaické elektrárny
- trafostanice

do 5 km - výkonné zdroje elektromagnetického záření 10 KHz – 100 GHz
do 10 km - výškové stavby (např. větrné elektrárny, základnové stanice mobilních 

operátorů, vysílače, sila aj.)

− jev 082 (pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce), které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou 
s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany;

− jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území), který je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu 
jen na základě stanoviska Ministerstva obrany,
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− jev 114 (OP objektu důležitého pro obranu státu včetně zájmového území), který je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územní plánování a 
stavebním řádu V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu 
jen na základě stanoviska Ministerstva obrany,

Vzhledem k tomu, že zájmové území elektronického komunikačního zařízení 
Ministerstva obrany dotýká celého správního území požadujeme zapracovat tento limit do 
grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního 
výkresu. “Celé správní území je situováno v zájmovém území elektronického komunikačního 
zařízení MO ČR ".

Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny pozemky a objekty, ke kterým má 
příslušnost hospodařit MO ČR.

Rozsah a průběh tohoto zájmového území byl předán v rámci upřesnění dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy 
staveb”.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že výše uvedené jevy jsou evidovány 
v datovém modelu územně analytických podkladů, které Úřad územního plánování 
Litoměřice v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 stavebního zákona 
pořizuje. Výše uvedený požadavek již byl součástí kapitoly ac) Návrhu zadání 
(cit.: „Budou respektovány všechny relevantní jevy (především limity využití) 
vyskytující se v území dle aktuálního stavu pořízených ÚAP.“). Požadavek na uvedení 
skutečnosti, že se celé území nachází ve vymezeném zájmovém území Armády ČR, již 
byl uveden v bodě XVI. kapitoly ae) Návrhu zadání.

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB,

pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení v souladu s ustanovením 
§ 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha.

1) Návrh ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném 
pásmu.
2) Výstavba rekonstrukce likvidace železničních tratí, vleček a nákladních ramp. Výstavba a 
rekonstrukce dálnic, silniční sítě I. – II. třídy.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a 
přidružených objektů a zařízení.
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
6) Výstavba radioelektrických a telekomunikačních zařízení vyzařujících elektromagnetickou 
energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP, základnové stanice radiokomunikačních sítí, 
radioreléové stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních 
systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných 
ochranných pásem.
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a 
staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu.
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren.

MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR.

 Výše uvedené se týká až následujících řízení (stavebního řádu), proto není tento 
požadavek v Návrhu zadání uveden.
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 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého – došlo datovou schránkou dne 
17. 10. 2016, č.j. SBS/31178/2016/OBÚ – 04/1, (naše č.j. 0066687/16/ROZ)

K Vašemu přípisu Vám Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ve smyslu ustanovení 
§ 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že nemá k návrhu zadání územního plánu Oleško připomínky. 
Upozorňujeme, že v územně plánovací dokumentaci musí být respektováno výhradní ložisko 
Travčice 1, ev. číslo: 3237700 a chráněné ložiskové území, ev č.: 23770000.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že výše uvedené jevy jsou evidovány 
v datovém modelu územně analytických podkladů, které Úřad územního plánování 
Litoměřice v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 stavebního zákona 
pořizuje. Výše uvedený požadavek již byl součástí kapitoly ac) Návrhu zadání 
(cit.: „Budou respektovány všechny relevantní jevy (především limity využití) 
vyskytující se v území dle aktuálního stavu pořízených ÚAP.“).

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 17. 10. 2016, č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130, (naše 
č.j. 0066806/16/ROZ) na následujících úsecích:

Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany 
přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. x) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
a to z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany 
přírody), sděluje k zadání Územního plánu Oleško následující.

Na řešeném území se nachází evropsky významná lokalita a přírodní památka Písčiny u Oleška, 
jejíž hranice (včetně ochranného pásma) musí být zaneseny do výkresů územního plánu. Tato 
významná lokalita musí být respektována. Stanovisko dle § 45i zákona je vydáno samostatně.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že výše uvedené jevy jsou evidovány 
v datovém modelu územně analytických podkladů, které Úřad územního plánování 
Litoměřice v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 stavebního zákona 
pořizuje. Výše uvedený požadavek již byl součástí kapitoly ac) Návrhu zadání 
(cit.: „Budou respektovány všechny relevantní jevy (především limity využití) 
vyskytující se v území dle aktuálního stavu pořízených ÚAP.“). Stanovisko dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k Návrhu zadání obdržel 
pořizovatel dne 14. 10. 2016, č.j. 3374/ZPZ/2016/N-2539. Dále viz kapitola 5) této 
zprávy.

Větší část řešeného území se nachází v nadregionálním biocentru Mrchový kopec. Tento prvek by 
měly být v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR UK) účinnými od 
20. 10. 2011 (včetně následné aktualizace), ve kterých jsou vymezena biocentra a biokoridory 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability. Z hlediska prvků ÚSES 
upozorňujeme, že v souladu se ZUR UK mají být vymezené plochy a koridory ÚSES chráněny 
před změnami ve využití území, které by znamenaly snížení stupně ekologické stability, popř. by 
znemožnily založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.
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 Požadavek na vymezení a ochranu skladebných prvků ÚSES nadregionálního a 
regionálního významu vychází z požadavků stanovených Zásadami územního rozvoje 
Ústeckého kraje a již byl uveden v kapitole ab) Návrhu zadání.

Na území obce Oleško se nachází řada lokalit s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Místa jejich výskytu je třeba respektovat. Poté, co bude předložen mapový 
podklad s uvedením konkrétních ploch a návrhu jejich využití, bude možné prověřit případné střety 
se zákonnou ochrannou těchto vzácných druhů a jejich biotopů.

Z pohledu ochrany krajinného rázu, přírodních parků, VKP a lokálních prvků ÚSES je příslušný 
k vyjádření Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí.

 Pořizovatel bere na vědomí

Ochrana zemědělského půdního fondu
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona), 
uvádíme, že je nutné zpracovat územně plánovací dokumentaci:

 v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. Vyhodnocení 
důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond 
obsahově zpracovat v souladu s ustanovením § 3 odstavců 1, 2 a 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
vyhlášky), a přílohou č. 3 k vyhlášce,

 dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Návrhy jednotlivých 
lokalit záborů zemědělské půdy budou v tabulkové a textové části vyhodnocení zpracovány a 
bilancovány jak v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné území obce.

Návrh ploch, které představují zábor pozemků zemědělského půdního fondu, musí být v souladu 
s § 5 odst. 1 zákona odůvodněn.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že zpracovatel územního plánu je povinen 
respektovat platnou legislativu. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení územně 
plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond je nedílnou součástí odůvodnění 
návrhu územního plánu či jeho změny.

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), sděluje, že stanovisko k návrhu zadání územního plánu Oleško bude 
vydáno samostatně.

 Pořizovatel konstatuje, že obdržel příslušné stanovisko dne 18. 10. 2016, 
č.j. 3433/ZPZ/2016/SEA. Dále viz kapitola 6) této zprávy.

Státní správa lesů
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen lesní zákon), prostudoval předloženou územně plánovací dokumentaci návrhu 
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zadání Územního plánu Oleško. Z podkladů této dokumentace nelze určit, zda budou dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa rekreačními a sportovními stavbami.

Pokud v následujících stupních územně plánovací dokumentace budou dotčeny pozemky určené 
k plnění funkcí lesa rekreačními a sportovními stavbami, je Krajský úřad Ústeckého kraje, jako 
orgán státní správy lesů příslušným orgánem k vydávání stanoviska podle § 48a odst. 2 písm. a) 
lesního zákona. Upozorňujeme, že zpracovatelé dokumentace Územního plánu Oleško 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.

Neumísťuje-li územně plánovací dokumentace rekreační a sportovní stavby na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, je příslušným orgánem státní správy lesů k uplatnění stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci podle § 48 odst. 2 písm. b) obec s rozšířenou působností, v tomto případě 
Městský úřad Litoměřice.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že zpracovatel územního plánu je povinen 
respektovat platnou legislativu. Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí byl 
jakožto dotčený orgán v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci procesu projednání Návrhu zadání obeslán.

 Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí – podáno osobně dne 21. 10. 2016, 
č.j. 0061614/16/ŽP, (naše č.j. 0068247/16/ROZ) na následujících úsecích:

Ochrana přírody a krajiny
Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve smyslu z. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů není námitek k předloženému návrhu zadání ÚP Oleško. V rámci 
nových zastavitelných ploch požadujeme navrhnout prostorové regulativy pro nové stavby 
s ohledem na krajinný ráz. Jako podklad pro vymezení lokálních prvků ÚSES má zdejší odbor 
k dispozici Plán územních systémů ekologické stability k.ú. Dolánky nad Ohří, Oleško u Rohatců a 
Hrdly, zhotovitel I. M. Rothbauer – projekční ateliér Ústí nad Labem, 2007.

 Pořizovatel bere na vědomí. Požadavek na prostorovou regulaci s ohledem na krajinný 
ráz již byl uveden v bodě X. kapitoly ae) Návrhu zadání. Grafická část výše uvedeného 
podkladu pro ÚSES je součástí údajů o území aktuálně pořízených ÚAP.

Odpadové hospodářství
Z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, požadujeme zpracovat územně plánovací dokumentaci 
v souladu s ustanovením § 17 odst. (3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že zpracovatel územního plánu je povinen 
respektovat platnou legislativu.

 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice – došlo 
datovou schránkou dne 21. 10. 2016, č.j. KHSUL 47704/2016, (naše č.j. 0068185/16/ROZ)
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K návrhu zadání územního plánu Oleško, řešící k.ú. Oleško u Rohatců, zpracovaného v září 2016, 
je v souladu s § 47 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. v pozdějším znění z hlediska zájmů orgánu 
ochrany veřejného zdraví požadavek na vymezení vhodných ploch pro obytnou zástavbu 
s ohledem na zasažení řešeného území hlukem z provozu po koridoru – železniční trati č. 090 Praha 
– Děčín.

V návrhu územního plánu bude mimo jiné prověřena možnost vymezení plochy pro sportovní 
hřiště na p.p. č. 24/1 v k.ú. Oleško u Rohatců a možnost vymezení nových zastavitelných ploch 
určených k bydlení. Obnova bývalé střelnice severně od sídla Oleško se návrhem územního plánu 
nepředpokládá. V rámci pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Oleško u Rohatců bude prověřena možnost 
umístění čistírny odpadních vod kapacitně odpovídající potřebám obce.

 Pořizovatel bere na vědomí. Požadavek byl doplněn do bodu č. II kapitoly ad) Návrhu 
zadání.

3) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů 
ode dne obdržení Návrhu zadání se souhlasně a bez požadavků vyjádřily tyto dotčené 
orgány:

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – došlo datovou schránkou dne 1. 11. 2016, 
č.j. MPO 51685/2016, (naše č.j. 0070443/16/ROZ)

4) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů 
ode dne obdržení Návrhu zadání uplatnily ve svých vyjádřeních požadavky tyto dotčené 
orgány (nepřihlíží se k nim):

Žádný dotčený orgán neuplatnil požadavek po zákonem stanovené lhůtě.

5) Stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody z hlediska možného ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny:

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 13. 10. 2016, č.j. 3374/ZPZ/2016/N-2539, (naše 
č.j. 0066024/16/ROZ)

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 k žádosti Městského úřadu Litoměřice, 
odbor územního rozvoje, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, toto stanovisko:

Záměr „Návrh zadání ÚP Oleško“ může 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:
Z předložené dokumentace nelze jednoznačně určit konkrétní využití ploch v novém územním 
plánu. Na řešeném území se nachází evropsky významná lokalita EVL Písčiny u Oleška 
(CZ0422084). Návrh zadání uvádí, že se nepředpokládá obnova bývalé střelnice, nacházející se 
v EVL Písčiny u Oleška, a dále že dojde k návrhu vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na 
pozemku, přiléhajícímu k této EVL. Žádné další údaje, z kterých by bylo možné určit, zda bude, 
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resp. nebude na území této EVL navrženo nějaké další využití ploch, či jakého rozsahu má být 
vymezena zastavitelná plocha, předložené podklady neobsahují.
Předmětem této EVL jsou stanoviště otevřených trávníků kontinentálních dun. Pro tento typ 
stanoviště mohou představovat riziko nejen některé činnosti přímo na jeho území, ale také 
v blízkém i širším okolí. Předložené podklady neobsahují návrh využití okolních ploch (s výjimkou 
uvedené plochy bydlení).
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době jednoznačně vyloučit ovlivnění této evropsky 
významné lokality. Po upřesnění návrhu územního plánu je možné návrh opětovně posoudit podle 
§ 45i zákona.

 Pořizovatel bere na vědomí, že Návrh zadání v podobě, jaké byl projednáván, může 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.

 S odkazem na poslední odstavec výše uvedeného stanoviska byl upravený Návrh zadání 
předložen k opětovnému posouzení. Nové stanovisko podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny (č.j. 3728/ZPZ/2017/N-2757) pořizovatel obdržel dne 5. 10. 2017 
(více viz strana 19 této zprávy a dále).

6) Stanovisko krajského úřadu z hlediska § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů:

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 18. 10. 2016, č.j. 3433/ZPZ/2016/SEA, (naše č.j. 0067151/16/ROZ)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 23. 9. 2016 
návrh zadání územního plánu Oleško podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

Krajský úřad dále obdržel stanovisko krajského úřadu jako věcně i místně příslušného orgánu 
ochrany přírody dle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. V uvedeném stanovisku orgán ochrany přírody konstatoval, že návrh zadání 
územního plánu Oleško může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní 
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Z posouzení obsahu návrhu zadání a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona zjišťovací řízení podle 
§ 10i odst. 2 s následujícím závěrem:

„územní plán Oleško“

je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí

Návrh územního plánu prověří a vymezí plochy bydlení, technické infrastruktury, a dále plochu pro 
sportovní hřiště a ČOV.

Návrh zadání územního plánu nevylučuje vymezení ploch pro umístění záměrů podléhajících 
posouzení, a proto byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů územního plánu na 
životní prostředí (SEA). Návrh zadání územního plánu nevylučuje vymezení ploch pro umístění 
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záměrů, které mohou způsobit výrazně negativní zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného 
rázu, ekologické stability území a udržitelného rozvoje území.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné zpracovat „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území“ včetně kapitoly A. „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ a 
kapitoly B. „Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000“ (včetně uvedení 
jasného výroku v závěru vyhodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, zda 
dle názoru autorizované osoby má územní plán významný vliv na území evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti) k návrhu územního plánu Oleško.

„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“, „Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
území Natura 2000“ 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.

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.

 Pořizovatel bere na vědomí, že na základě Návrhu zadání v podobě, jaké byl 
projednáván, bude nutno posoudit Územní plán Oleško z hlediska vlivů na životní 
prostředí v minimálním rozsahu kapitol A, B a F dle přílohy č. 5 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb.

 S ohledem na předložení upraveného Návrhu zadání k posouzení a vydání nového 
stanoviska dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny bylo vydáno nové stanovisko 
dle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č.j. 3740/ZPZ/2017/SEA), 
které pořizovatel obdržel dne 4. 10. 2017 (více viz strana 19 této zprávy a dále).

7) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů 
ode dne obdržení Návrhu zadání uplatnily podněty tyto sousední obce: 

Žádné sousední obce neuplatnily podněty v zákonem stanovené lhůtě.

8) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů 
ode dne obdržení Návrhu zadání uplatnily podněty tyto sousední obce (nepřihlíží se 
k nim): 

Žádné sousední obce neuplatnily podněty po zákonem stanovené lhůtě.
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9) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 15 dnů 
ode dne doručení Návrhu zadání veřejnou vyhláškou byly uplatněny tyto písemné 
připomínky:

 Správa železniční dopravní cesty, s.o., Generální ředitelství – Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1 – došlo poštou dne 17. 10. 2016, č.j. 43803/2016-SŽDC-O26, (naše 
č.j. 0066496/16/ROZ)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), je zřízena Ministerstvem 
dopravy a spravuje vlastnická práva k nemovitostem, tvořícím železniční dopravní cestu, včetně 
souvisejících staveb a zařízení potřebných pro provoz železniční dopravy. Vyjádření SŽDC se 
zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je 
v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona.

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:

Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 090 Praha – Ústí nad 
Labem – Děčín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zařazena do kategorie 
dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o 
drahách.

V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.

Dále uvádíme, že je rozpracovaná Územně technická studie Nová trať Litoměřice – Ústí nad 
Labem – st. hranice SRN, která prověřuje ve variantách část plánovaného nového železničního 
spojení Praha – Dresden. Varianta C svým řešením zasahuje území obce Oleško – viz příloha. 
Kolejové propojení z nové železniční tratě na stávající železniční trať je uvažováno jižně od 
stávající zástavby obce Oleško. Některé lokality určené k prověření v návrhu zadání ÚP Oleško 
jsou v prostorové kolizi s uvedenou variantou nové železniční tratě. Z tohoto důvodu doporučujeme 
situovat zastavitelné plochy mimo trasu uvažované železniční tratě.

V současnosti probíhá výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti, která by následně 
měla rozhodnout o dále sledované variantě nového železničního spojení Praha – Dresden.

 Pořizovatel bere na vědomí a konstatuje, že vymezení ochranného pásma dráhy je 
evidováno v datovém modelu územně analytických podkladů, které Úřad územního 
plánování Litoměřice v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 stavebního 
zákona pořizuje a bude tak respektováno v souladu s platnými předpisy.

 Připomínka ke stanovení prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 
v rozvojových plochách formou podmíněně přípustného využití nemůže být v Návrhu 
zadání uvedena, neboť se jedná o procesní podmínku vyplynuvší teprve v navazujících 
řízeních, jejichž výsledek nelze předjímat.

 Vzhledem k tomu, že uvažované nové vedení železniční vysokorychlostní trati (viz 
obr. 1) je jednou z možných variant, ze kterých nebyla prozatím vybrána konečná 
sledovaná varianta, a také z důvodu, že uváděná varianta C je vedena mimo koridor 
sledovaný ZÚR ÚK a nemá tak oporu v nadřazené dokumentaci, nemůže být v současné 
době tento požadavek v Návrhu zadání uveden.
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obr. 1 Příloha připomínky SŽDC
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 17. 10. 2016, č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130, (naše 
č.j. 0066806/16/ROZ) na následujícím úseku:

Vodní hospodářství
Do působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje patří dle § 107 odst.1 písm. a) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), uplatňovat stanoviska 
k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Příslušným 
vodoprávním úřadem k vydání stanoviska je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto 
případě Městský úřad Litoměřice.

 Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí byl jakožto dotčený orgán 
v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v rámci procesu projednání Návrhu zadání obeslán.

 Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí – došlo poštou dne 21. 10. 2016, 
č.j. 0061614/16/ŽP, (naše č.j. 0068247/16/ROZ) na následujících úsecích:

Ochrana ZPF
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů a doplňků, je k vyjádření příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán státní správy podle § 17a písm. a) zákona.

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství byl jakožto 
dotčený orgán v souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a doplňků, v rámci 
procesu projednání Návrhu zadání obeslán.

Ochrana ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší – zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je dotčeným správním 
orgánem Krajský úřad.

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství byl jakožto 
dotčený orgán v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v rámci procesu projednání Návrhu zadání obeslán.

 Hard Task s.r.o. – Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4 (zastoupeno Mgr. Ing. Jakubem 
Novotným, Šimáčkova 1450/9, 170 00 Praha 7) – došlo datovou schránkou dne 
24. 10. 2016, (naše č.j. 0068654/16/ROZ)

Vážení, dovolte nám zaslat připomínku k návrhu územního plánu obce Oleško. Naše připomínka se 
týká věty „Obnova bývalé střelnice severně od sídla Oleško se návrhem územního plánu 
nepředpokládá.“

K tomu uvádíme, že v letošním roce naše firma Hard Task s.r.o. pojala záměr pozemek číslo 242/3 
a 242/4 odkoupit od dosavadní majitelky paní Taťány Benešové a obnovit na něm provoz střelnice. 

V tomto směru jsme podnikli již celou řadu kroků – s paní Benešovou je již od srpna t.r. uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní.  
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Dokumentace potřebná k povolení o provozování střelnice byla již kompletně zpracována a podána 
dne 12. 10. na Policii ČR. 

Součástí žádosti o povolení střelnice je posudek soudního znalce pro obor střelivo vypracovaný 
11. 10. 2016, který hodnotí střelnici jako vyhovující. V rámci tohoto řízení proběhla též 1. 10. 2016 
zkouška měření hluku, ke které byla panem starostou Novákem přizvána i širší veřejnost obce 
Oleška, aby namístě zkonstatovali, že hlukový vjem není rušivý. Tytéž závěry měl pak 
akreditovaný metrolog, který zkoušku prováděl a zpracovává protokol. 

Dále konstatujeme, že na pozemku stojí bývalá budova řídícího střeleb, která však z historických 
důvodů není zapsána v katastru nemovitostí. Po předběžném projednání se stavebním úřadem 
v Roudnici nad Labem1 jsme se shodli, že by bylo vhodné tento nevyhovující stav napravit a dle 
požadavků stavebního zákona a související legislativy budově potvrdit existenci a zanést jí do 
katastru jako stavbu, stojící na stavebním pozemku.   

Konečně tím, že se jedná o chráněnou lokalitu z hlediska životního prostředí, oslovili jsme i 
dotčený orgán OŽP Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tento odbor náš záměr podpořil s tím, že 
obnovení provozu střelnice je pro tuto Evropsky významnou lokalitu vysloveně žádoucí. 

Pro úplnost uvádíme, že OŽP Krajského úřadu Ústeckého kraje nemá ani námitek další existenci 
stávající stavby, neboť jí zastavěné území může stěží hostit vzácné druhy, které jsou předmětem 
ochrany. 

Domníváme se, že z hlediska OŽP jedno z mála přijatelných využití natolik významné přírodní 
památky, tedy provoz střelnice by do budoucna naplnilo požadavky plánu péče o přírodní památku 
Písčiny u Oleška pro roky 2013-2022 viz zde: http://www.kr-
ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1666030

Dovolujeme si Vás proto požádat o změnu návrhu územního plánu v tom smyslu, aby bylo:

a) možno provoz střelnice obnovit a provozovat na pozemcích 242/3 a 242/4 sportovní, 
komerční střelnici

b) možno potvrdit existenci stávající budovy na vlastním stavebním pozemku a zhojit tak 
nesoulad s katastrem nemovitostí.  

 Pořizovatel bere na vědomí. Výše uvedené vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství (č.j. 2815/ZPZ/2016/Růz-1716) má 
pořizovatel k dispozici. Zároveň se jedná o obnovu historického stavu. Po konzultaci 
s určeným zastupitelem byl na základě tohoto požadavku upraven bod č. III. 
kapitoly ad) Návrhu zadání. V rámci návrhu územního plánu bude prověřena možnost 
na uvedených pozemcích umístit záměr střelnice za předpokladu zamezení umístění 
nových staveb z důvodu ochrany EVL.

 Taťána Benešová – Oleško 25, 412 01 Litoměřice (zastoupena Mgr. Ing. Jakubem 
Novotným, Šimáčkova 1450/9, 170 00 Praha 7) – došlo datovou schránkou dne 
24. 10. 2016, (naše č.j. 0068656/16/ROZ)

Navrhuji, aby pro pozemky č.46/5, 46/4, 46/3, 46/8, 45, zněl zápis takto: OBJEKT PRO 
NERUŠÍCÍ VÝROBU A SLUŽBY.

 Vzhledem k tomu, že s tímto novým záměrem, který byl předložen v průběhu 
projednávání Návrhu zadání a dotčené orgány neměly možnost se s tímto záměrem 

1 pozn. pořizovatele: V podání bylo uvedeno „stavebním úřadem v Litoměřicích“. Na ústní dotaz předkladatel 
potvrdil, že v podání mylně namísto stavebního úřadu Roudnice nad Labem uvedl stavební úřad Litoměřice.

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1666030
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1666030
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seznámit, a s ohledem na nové projednání upraveného Návrhu zadání byl u Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, jakožto příslušného dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
přírody a z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, vznesen dotaz na možnost 
vymezení plochy nerušící výroby v rámci výše uvedených pozemků. Na základě 
vyjádření Krajského úřadu (č.j. 3464/ZPZ/2017/UP-120 a 3740/ZPZ/2017/SEA) by 
uvedený záměr v případě jeho zařazení do Návrhu zadání vyvolával potřebu posouzení 
vlivů Územního plánu Oleško na životní prostředí, a to především z důvodu nevyloučení 
významného vlivu záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky 
významné lokality (více viz strana 19 tohoto vyjádření a dále). 

 Na základě výše uvedeného není po konzultaci s určeným zastupitelem uvedený 
požadavek do Návrhu zadání doplněn.

10) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 15 dnů 
ode dne doručení Návrhu zadání veřejnou vyhláškou byly uplatněny tyto písemné 
připomínky (nepřihlíží se k nim):

Žádné písemné připomínky nebyly po stanovené lhůtě uplatněny.
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Na základě výsledků projednání Návrhu zadání bylo mezi určeným zastupitelem, 
projektantem a pořizovatelem dohodnuto vypracování tzv. „přednávrhu“ Územního plánu 
Oleško v minimálním rozsahu koordinačního výkresu, který by byl použit jako podklad pro 
nové posouzení upraveného Návrhu zadání Krajským úřadem Ústeckého kraje z hlediska 
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a následně z hlediska § 10i zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, a to především z důvodu lokalizací konkrétních záměrů.

V květnu 2017 pořizovatel obdržel od projektanta „přednávrh“ ÚP Oleško, který 
obsahoval dvě možné varianty rozvoje obce (Varianta rozvoje A – zastavitelné plochy pro 
bydlení na jižním okraji sídla; Varianta rozvoje B – zastavitelné plochy pro bydlení na západě 
sídla). Dne 24. 7. 2017 se Zastupitelstvo obce Oleško usneslo na zvolení Varianty rozvoje A.

Na základě výše uvedeného pořizovatel přiložil koordinační výkres „přednávrhu“ 
Územního plánu Oleško ve Variantě rozvoje A k upravenému Návrhu zadání jako jeho 
nedílnou součást. Zároveň bylo z bodu II. kapitoly ad) Návrhu zadání vyloučeno prověření 
lokality k vymezení zastavitelné plochy na parc.č. 230/2 z důvodu její bezprostřední blízkosti 
k EVL Písčiny u Oleška. Dne 4. 9. 2017 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje zaslána 
žádost o nové posouzení Návrhu zadání Územního plánu Oleško kraje z hlediska § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny a následně z hlediska § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí (naše č.j. MULTM/0055822/17/ROZ/MKo).

Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání Návrhu zadání byl předložen nový záměr 
na vymezení ploch nerušící výroby (žádost pí. Benešové – strana 17 této zprávy) 
v bezprostřední blízkosti EVL Písčiny u Oleška, požádal pořizovatel ve stejné žádosti o 
vyjádření z hlediska možností případného doplnění pokynu na prověření možnosti vymezení 
ploch nerušící výroby do Návrhu zadání.

Stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody z hlediska možného ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny:

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 3. 10. 2017, č.j. 3728/ZPZ/N-2757,
(naše č.j. MULTM/0063042/17/ROZ)

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 k žádosti Městský úřad Litoměřice, 
odbor územního rozvoje, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, toto stanovisko:

Záměr „Návrh zadání ÚP Oleško-upravený“ nebude mít samostatně ani 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:
Nejbližší evropsky významnou lokalitou v působnosti krajského úřadu je EVL Písčiny u Oleška 
(CZ0422084), která se nachází na území obce. Předmětem ochrany této EVL jsou stanoviště 
otevřených trávníků kontinentálních dun.
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Dne 11. 10. 2016 bylo vydáno pod č.j. 3374/ZPZ/2016/N-2539, JID 156366/2016/KUUK 
stanovisko dle § 45i zákona k návrhu zadání UP Oleško. V tomto stanovisku nebyl vyloučen vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, 
nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Dne 2. 10. 2017 byl předložen upravený návrh zadání. Tento upravený návrh upouští od záměrů, 
které měly za následek vydání výše uvedeného předchozího stanoviska. Díky upravení návrhu 
zadání nebude předmět ochrany této EVL ani nepřímo ohrožen jeho realizací, protože pro tento 
předmět ochrany představují reálnou hrozbu zejména ohrožení samotných písčin či šíření 
nežádoucích druhů rostlin v souvislosti s obohacováním prostředí dusíkatými látkami. 
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše 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.

 Pořizovatel bere na vědomí, že upravený Návrh zadání 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 krajského úřadu z hlediska § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů:

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 5. 10. 2017, č.j. 3740/ZPZ/2017/SEA,
(naše č.j. MULTM/0062752/17/ROZ)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 5. 9. 2017 
upravený návrh zadání Územního plánu Oleško podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

Krajský úřad dále obdržel stanovisko krajského úřadu jako věcně i místně příslušného orgánu 
ochrany přírody dle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. V uvedeném stanovisku orgán ochrany přírody konstatoval, že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání územního plánu Oleško samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní 
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Z posouzení obsahu návrhu upraveného zadání a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona zjišťovací řízení 
podle § 10i odst. 2 s následujícím závěrem:

Územní plán Oleško

není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí

Návrh upraveného zadání územního plánu prověří možnost vymezení plochy pro sportovní hřiště 
na parc. č. 24/1 v k. ú. Oleško u Rohatců, prověří možnost využití pozemků parc. č. 242/3 a 242/4 
v k. ú. Oleško u Rohatců formou sportovní střelnice (obnova stavu) a prověří možnost umístění 
čistírny odpadních vod kapacitně odpovídající potřebám obce. 
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Návrh upraveného zadání územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících 
posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení 
vlivů na životní prostředí (SEA). 

V žádosti o vyjádření (nikoli v samotném návrhu upraveného zadání) je uvedeno, že v rámci 
projednávání zadání byl podán podnět k možnosti vymezení pozemků p. č. 46/5, 46/4, 46/3, 46/8 a 
45 (celková plocha 1,2 ha) v k. ú. Oleško u Rohatců jako plochy pro „objekt pro nerušící výrobu a 
služby“. Vzhledem k velikosti plochy a k významnému vlivu záměru na evropsky významnou 
lokalitu a přírodní památku Písčiny u Oleška by bylo v tomto případě nutné posoudit návrh 
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí.

V dalších fázích územně plánovací dokumentace budou navrhovány pouze záměry uvedené 
v návrhu územně plánovací dokumentace. Případné další záměry neuvedené v návrhu územně 
plánovací dokumentace je nutno projednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního 
prostředí a zemědělství, který je příslušným orgánem podle § 22 písm. b) zákona.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 
zvláštních předpisů.

 Pořizovatel bere na vědomí, že upravený Návrh zadání nevyvolává potřebu posouzení 
Územního plánu Oleško z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Kromě výše uvedených stanovisek obdržel pořizovatel od Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství následující vyjádření:

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – došlo 
datovou schránkou dne 4. 10. 2017, č.j. 3464/ZPZ/2017/UP-120, (naše 
č.j. MULTM/0062563/16/ROZ)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 5. 9. 2017 od 
Městského úřadu Litoměřice, žádost o nové posouzení upraveného Návrhu zadání Územního plánu 
Oleško.
Ve věci vydáváme následující stanoviska:

Ochrana ovzduší
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k Návrhu zadání 
Územního plánu Oleško z hlediska ochrany ovzduší připomínky.

 Toto vyjádření je shodné s vyjádřením k původnímu Návrhu zadání 
(č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130).

Vodní hospodářství
Krajský úřad Ústeckého kraje není příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanoviska 
k územním plánům obcí.

 Toto vyjádření je shodné s vyjádřením k původnímu Návrhu zadání 
(č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130).

Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany 
přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. x) 
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zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
a to z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany 
přírody), sděluje k upravenému zadání Územního plánu Oleško následující.

Na řešeném území se nachází evropsky významná lokalita a přírodní památka Písčiny u Oleška, 
jejíž hranice (včetně ochranného pásma) musí být zaneseny do výkresů územního plánu. Tato 
významná lokalita musí být respektována.

Stanovisko dle § 45i zákona je vydáno samostatně.

Větší část řešeného území se nachází v nadregionálním biocentru Mrchový kopec. Tento prvek by 
měly být v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR UK) účinnými od 20. 10. 
2011 (včetně následné aktualizace), ve kterých jsou vymezena biocentra a biokoridory 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability. Z hlediska prvků ÚSES 
upozorňujeme, že v souladu se ZUR UK mají být vymezené plochy a koridory ÚSES chráněny 
před změnami ve využití území, které by znamenaly snížení stupně ekologické stability, popř. by 
znemožnily založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.

 Toto vyjádření je shodné s vyjádřením k původnímu Návrhu zadání 
(č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130).

V žádosti o vyjádření (nikoli v samotném návrhu zadání) je uvedeno, že v rámci projednávání 
zadání byl podán podnět k možnosti vymezení pozemků p.č. 46/5, 46/4, 46/3, 46/8 a 45 
v k.ú. Oleško jako plochy „objekt nerušící výrobu a služby“.

Upozorňujeme, že s ohledem na těsné sousedství těchto pozemků s evropsky významnou lokalitou 
a přírodní památkou Písčiny u Oleška, resp. s její nejvzácnější částí, nelze díky vágní definici typu 
využití pozemků posoudit, zda by tímto nedošlo k poškození EVL a přírodní památky. Řada typů 
hospodaření nejen v samotné EVL a přírodní památce, ale i v jejím okolí může mít za následek 
fatální poškození předmětu ochrany této vzácné lokality. Nejprve by bylo třeba přesně specifikovat 
(předložit konkrétní záměr), v čem by využití těchto ploch spočívalo, aby bylo vůbec možné 
posoudit, zda se jedná o způsob hospodaření slučitelný s předměty ochrany této lokality, chráněné 
na evropské i národní úrovni. Z těchto důvodů zařazení pozemků do návrhu ÚP nedoporučujeme.

Z pohledu ochrany krajinného rázu, přírodních parků, VKP a lokálních prvků ÚSES je příslušný 
k vyjádření Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí.

 Pořizovatel bere na vědomí, že zařazení výše uvedeného záměru v blízkosti evropsky 
významné lokality a přírodní památky do návrhu územního plánu by mohlo mít za 
následek poškození předmětu ochrany. Proto nebude tento záměr do Návrhu zadání 
doplněn.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona), 
uvádíme, že je nutné zpracovat územně plánovací dokumentaci:

 v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. Vyhodnocení 
důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond 
obsahově zpracovat v souladu s ustanovením § 3 odstavců 1, 2 a 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
vyhlášky), a přílohou č. 3 k vyhlášce,

 dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Návrhy jednotlivých 
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lokalit záborů zemědělské půdy budou v tabulkové a textové části vyhodnocení zpracovány a 
bilancovány jak v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné území obce.

Návrh ploch, které představují zábor pozemků zemědělského půdního fondu, musí být v souladu 
s § 5 odst. 1 zákona odůvodněn.

 Toto vyjádření je shodné s vyjádřením k původnímu Návrhu zadání 
(č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130).

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), sděluje, že stanovisko k návrhu zadání územního plánu Oleško bude 
vydáno samostatně.

 Pořizovatel konstatuje, že obdržel příslušné stanovisko dne 5. 10. 2017, 
č.j. 3740/ZPZ/2017/SEA

Státní správa lesů
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen lesní zákon), prostudoval předloženou územně plánovací dokumentaci návrhu zadání 
Územního plánu Oleško. Z podkladů této dokumentace nelze určit, zda budou dotčeny pozemky 
určené k plnění funkcí lesa rekreačními a sportovními stavbami.

Pokud v následujících stupních územně plánovací dokumentace budou dotčeny pozemky určené 
k plnění funkcí lesa rekreačními a sportovními stavbami, je Krajský úřad Ústeckého kraje, jako 
orgán státní správy lesů příslušným orgánem k vydávání stanoviska podle § 48a odst. 2 písm. a) 
lesního zákona. Upozorňujeme, že zpracovatelé dokumentace Územního plánu Oleško 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.

Neumísťuje-li územně plánovací dokumentace rekreační a sportovní stavby na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, je příslušným orgánem státní správy lesů k uplatnění stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci podle § 48 odst. 2 písm. b) obec s rozšířenou působností, v tomto případě 
Městský úřad Litoměřice.

 Toto vyjádření je shodné s vyjádřením k původnímu Návrhu zadání 
(č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130).

Prevence závažných havárií
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme 
dotčeným správním úřadem.

 Toto vyjádření je shodné s vyjádřením k původnímu Návrhu zadání 
(č.j. 3213/ZPZ/2016/UP-130).


