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A. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATNA 

Obec Blatno má platný územní plán, který zpracoval Ing. arch. Jaroslav Pachner (SM – Projekt, spol 
s r. o.). Územní plán byl zastupitelstvem obce vydán jako opatření obecné povahy, účinnosti nabyl dne 
5. 9. 2012. 

Stejný projektant poté zpracoval změnu č. 1 územního plánu, která nabyla účinnosti 16. 2. 2021.  

O pořízení této změny č. 2 územního plánu, a to zkráceným postupem, rozhodlo zastupitelstvo obce 
svým usnesením č. 324/21/2021 dne 15. 12. 2021. Obsah změny, tak jak jej schválilo zastupitelstvo 
obce, je uveden v kapitole č. 11. 

Kromě této změn uvedených v zadání se změnou č. 2 řeší obligátně vymezení zastavěného území – 
jde o úpravy založené na údajích z katastru nemovitostí (typicky jde o převod zastavitelné plochy, 
nebo její části, do ploch stavových). 

 

 

Územní plán se mění takto: 

 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST 

1. V kapitole č. 1 Vymezení zastavěného území se v prvním odstavci mění datum vymezení zastavě-
ného území na 23. 5. 2022. 

2. V kapitole 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a sys-
tému sídelní zeleně dochází k těmto úpravám:   
V oddílu Hrádečná se ruší zastavitelná Z3, je využita, převádí se do ploch stavových.  
V oddílu Část Bečov se ruší zastavitelné plochy Z 48 a Z 49, jsou využity, převádějí se do ploch 
stavových.  
V oddílu Blatno se upravují plochy Z9 a Z17 (využitá část se převádí do ploch stavových část), ruší 
se plocha Z41 (jako už využitá se převádí do ploch stavových) a přidává se nová plocha Z50 určená 
pro využití RI – plochy rodinné rekreace.  

3. V kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny (…) se upravuje název nadregionálního biokoridoru K2 
„Božídarské rašeliniště – Hřenská skalní města“. 

4. Vypouští se kapitola č. 13. a kapitola č. 14 se přečíslovává na č. 13. 

5. Vypouštějí se kapitoly č. 15 a č. 16. 

 

 

II. GRAFICKÁ ČÁST 

Výroková část územního plánu (resp. úplného znění po změně č. 1) obsahuje tyto výkresy: 
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 1 | Výkres základního členění území   1 : 10 000 – ve výřezu připojen jako Příloha č. 1a, 1b 

 2a | Hlavní výkres   1 : 10 000 – ve výřezu připojen jako Příloha č. 2a, 2b 

 2b | Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny   1 : 10 000 – touto změnou se nemění 

 2c | Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury   1 : 10 000 – touto změnou se nemění 

 3 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 : 5 000 – touto změnou se nemění 

 4 | Výkres etapizace   1 : 10 000 – touto změnou se nemění 

 

Výkresy č. 2b, 2c, 3 a 4 ve svém předmětu řešení nedoznávají změny, pouze se v nich upravuje hranice 
zastavěného území a zastavitelných ploch přesně podle výkresů č. 1 a 2a. Nejsou tedy předmětem 
řešení změny č. 2 územního plánu a jen se náležitě upraví v úplném znění územního plánu vydaném 
po vydání změny č. 2.  

 

Úprava v grafické části bez korespondující úpravy v textové části: 

V souvislosti s vymezením zastavitelné plochy Z50 se také upravuje (bez odezvy v textové části) vy-
mezení stávající plochy RI (soulad s katastrem nemovitostí). Úprava je patrná ve výkresech č. 1 a 2a. 
V úplném znění územního plánu po vydání změny č. 2 se pak náležitě upraví i plochy NZ.2 a NS.p, 
obklopující řešenou (stavovou i návrhovou) plochu rodinné rekreace RI.   
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B.  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATNA 

 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST 

Změna je vypracována v rozsahu měněných částí. Je vypracována na základě rozhodnutí zastupitel-
stva obce. 
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NÁLEŽITOSTI PODLE § 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

1. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací č. 1 (2015), č. 2 a 3 (2019), č. 5 
(2020) a č. 4 (2021) 

Změna územního plánu je v souladu s následujícími republikovými prioritami územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, ar-
chitektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a so-
ciálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Ochrana hodnot území je úkolem, který plní na úrovni koncepce územní plán jako takový. Touto změ-
nou územního plánu se pouze upravuje jedna stávající plocha rodinné rekreace RI (v reakci na změnu 
v katastrální mapě), která se současně i mírně zvětšuje. Tato úprava negativně neovlivní přírodní, ci-
vilizační a kulturní hodnoty.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu 
kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Změnou územního plánu nedochází k narušení ochrany půdy důležité pro rozvoj primárního sektoru.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel. 

Tato změna územního plánu nezakládá podmínky pro sociální segregaci.  

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Komplexní přístup zajišťuje celý územní plán, tato změna řeší z pohledu celé obce jen velice marginální 
problematiku. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časo-
vých hledisek. 

Tato priorita cílí spíše na nadřazené koncepční dokumenty pokrývající větší území, změna územního 
plánu tyto nadmístní priority neřeší.  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů 
v těchto územích. 

Změnou ÚP se zastavitelné plochy pro výrobu nevymezují. 
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(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb 
mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanis-
tického i hospodářského prostředí. 

Touto změnou územního plánu se neřeší rozvoj sídelní struktury a vztahy mezi městskými a venkov-
skými oblastmi.  

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). 
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezasta-
věného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmen-
tace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

Změna ÚP neřeší plochy brownfields.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou 
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půd-
ního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Předmětem změny územního plánu je jen jedna plocha, její funkční využití nemá podstatný dopad na 
charakter krajiny, odpovídá stávajícímu stavu. Případnou novostavbu je třeba vzhledem ke krajině 
posoudit v dalších krocích projektové a schvalovací činnosti – již mimo územní plán. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vyba-
venost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmen-
tálních problémů. 

Předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití pozemků navazujících na stávající plo-
chu rodinné rekreace; nemá vliv na zde uvedené parametry krajiny.  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření sou-
vislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, 
na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je za-
chování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Plocha a pozemky řešené touto změnou územního plánu nekolidují se žádnými plochami veřejně pří-
stupné zeleně.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propo-
jení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Problematikou cestovního ruchu se tato změna územního plánu nezabývá.  
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(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat pro-
stupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zaří-
zení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu 
a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříz-
nivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, 
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy 
a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežá-
doucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování náklad-
ných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Problematikou dopravní sítě se změna územního plánu nezabývá, nové dopravní trasy nenavrhuje.  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udr-
žitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Dopravní vztahy nejsou předmětem řešení změny ÚP. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hod-
noty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich pře-
kročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Změna ÚP nenavrhuje nové plochy, které by nadměrně zhoršovaly imisní poměry v území.  

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními kata-
strofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní 
dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před po-
vodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené 
retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody 
tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. 

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmír-
ňování účinků povodní a sucha. 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

Tato problematika je mimo předmět řešený touto změnou územního plánu. Nakládání se srážkovou 
vodou je řešeno koncepcí územního plánu i (novelizovanou) legislativou. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zá-
stavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Změna neřeší žádnou plochu v záplavovém území.  

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vy-
tvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními cen-
try v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 
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Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, sil-
niční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí 
s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Veřejnou infrastrukturou a úkoly této priority se změna územního plánu nezabývá.  

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na 
veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Tento komplexní pohled na další rozvoj území v dlouhodobém horizontu je aplikován v územním 
plánu a změnou ÚP se nemění. Do veřejné infrastruktury, tedy ani veřejných prostranství, se změnou 
ÚP nezasahuje.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňo-
vání veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro 
efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude posky-
tovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybu-
dování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Změnou ÚP se nezasahuje do návaznosti různých druhů doprav. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Koncepce infrastruktury je dána v územním plánu, touto změnou se do ní nezasahuje.  

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 
zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Návrhem ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se změna ÚP nezabývá. 

 

Blatno je zahrnuto do specifické oblasti SOB6 Krušné hory. Tato specifická oblast je vymezena z něko-
lika důvodů (rekreace, stav životního prostředí, hospodářské poměry v řídce osídleném území, špatná 
dopravní dostupnost území, ochrana kulturních hodnot). PÚR stanovuje několik úkolů pro územní plá-
nování, za jejich plnění odpovídají Ústecký a Karlovarský kraj. Úkoly jsou podrobněji rozpracovány 
v krajské dokumentaci – viz dále specifická oblast SOB6 v ZÚR ÚK. 

 

Aktualizací č. 4 byla v kapitole 4 „Specifické oblasti“ vymezena nová specifická oblast SOB9, ve které 
se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Náležejí do ní mj. všechny obce v ORP Chomu-
tov. 

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních 
a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné stabilní vyvážené 
pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména 
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neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy 
orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),  

Územní plán řeší komplexně celé území obce i s ohledem na vodní režim. Změna územního plánu se 
zabývá jen velmi limitovanou plochou bez valného vlivu na vodní režim v krajině (s dodržením poža-
davků na zastavitelná území, pozemky rodinných a rekreačních domů apod.).  

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních prvků 
v krajině,  

Tato problematika se změnou ÚP neřeší. 

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát na dosta-
tek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody,  

Koncepčně je nakládání se srážkovými vodami v územním plánu řešeno, změnou územního plánu se 
nemění. 

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním a zaklá-
dáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a příkopů,  

Viz komentář k bodu a). 

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na 
dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody 
z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povr-
chových zdrojů vody,  

Tento úkol není řešen změnou územního plánu.  

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat i další vhodná 
opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní studie krajiny.  

Územní studie krajiny není podkladem pro tuto změnu územního plánu. 

 

 

Změna č. 2 územního plánu Blatna je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
jejích aktualizací č. 1–5. 
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Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) jsou pro obec Blatno nadřazenou územně pláno-
vací dokumentací. Nabyly účinnosti 20. 10. 2011, prošly aktualizacemi č. 1 (2017), č. 2 (2020) a č. 3 
(2019). 

 

1/ ZÚR ÚK stanovují v návaznosti na Politiku územního rozvoje ČR tyto priority územního plánování 
Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

Základní priority 

(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udrži-
telného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými částmi 
ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje. 

Tato zcela základní priorita klade důraz na vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje 
území. Změna územního plánu řeší však jen velmi dílčí tematiku, která příspěvkem je pro pilíř sociální 
(plocha určená pro bydlení, resp. rekreační bydlení). 

(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti území 
(tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem vyu-
žití území. 

Změna územního plánu se zabývá jen jednou plochou pro jeden rekreační/rodinný dům, což jistě ne-
přesahuje limity únosnosti území.  

Životní prostředí 

(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, 
tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění udržitelného rozvoje území 
(zejména transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního 
ruchu a další). 

Předmětem změny územního plánu nejsou záměry, které by markantně vylepšovaly životní prostředí.  

(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního prostředí (voda, půda, 
ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží Ústeckého kraje zejména v Severočeské hnědou-
helné pánvi, v Krušných horách a v narušených partiích ostatních částí Ústeckého kraje. Zlepšení stavu složek ži-
votního prostředí v uvedených částech území považovat za prvořadý veřejný zájem. 

Změna územního plánu řeší jen velmi limitovanou plochu a problematiku a nepřispívá k vylepšování 
složek prostředí.  

(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP, CHKO, 
MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných území (PPk, VKP, ÚSES) a území 
významná z hlediska migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy. 

Změnou řešená plocha (související plochy) nemá vliv na tato chráněná území v krajině.  

(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo ur-
banizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného zlepšení kvality vody 
v tocích nepříznivě ovlivněných těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní průmyslovou výrobou. 

Priorita se této změny územního plánu Blatna netýká. 

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů v oblastech s překročenými imisními limity znečišťujících 
látek (zejm. vlivem těžby surovin, energetické a průmyslové výroby) a v území zasažených zejména hlukem 
zejména z dopravy (dálniční a silniční, částečně i železniční doprava). 
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Priorita se této změny územního plánu Blatna netýká. 

(7a) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a prostorového 
uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území a zvláště chráněná území před negativními vlivy 
z koncentrovaných výrobních činností a dopravy. 

V ploše řešené územní plánem nedochází ke konfliktu ploch pro bydlení a pro koncentrované výrobní 
činnosti nebo pro dopravu.  

(7b) V oblasti odpadového hospodářství upřednostňovat třídění a separaci odpadů před skládkováním, zároveň 
optimalizovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s důrazem na kvalitu jejich odděleného sběru. 

Jde o problematiku, kterou každá obec řeší svou vyhláškou, smlouvami s příslušnými firmami atd. Není 
předmětem řešení změny č. 2.  

Hospodářský rozvoj 

(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, zejména v hospodářsky problé-
mových regionech, charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob 
a služeb odpovídající současným ekonomickým a technologickým trendům. 

Transformace ekonomické struktury se změnou územního plánu neřeší.  

(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu, 
respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR č. 331/1991 
a č. 444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 827/2015. 

Rozvoj palivoenergetického komplexu na území kraje se Blatna netýká.  

(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska významné 
palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižo-
vat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich koncentrovaným 
výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících územně plánovacích dokumen-
tacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. 
Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení 
funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena re-
kultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody. 

Těžba nerostných surovin na území obce neprobíhá ani se nenavrhuje.  

(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmys-
lového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet funkční a urbanistickou ce-
listvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu. 

Touto změnou územního plánu se neřeší revitalizace brownfieldů.  

(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky posuzovat a us-
měrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již zastavěná území. 

Touto změnou územního plánu se neřeší rozvoj průmyslových zón. 

(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje 
vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ). 

Problematika se této změny ÚP netýká.  

(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území při zachování ekologických funkcí krajiny, mi-
nimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření – ochrana proti 
erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území, ob-
novit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích 
dřevin pro energetické účely aj. 
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Změnou ÚP jsou dotčena zemědělská území jen velmi marginálně.  

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti 

(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně 
plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné 
dopravy a integrovaných systémů veřejné dopravy) a občanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a so-
ciálních funkcí provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot. Využívat rozvojových vlastností 
těchto území ve prospěch okolních navazujících území. 

Blatno není součástí žádné v ZÚR vymezené rozvojové oblasti. 

(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů, založených 
zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území využít pro šíření progresiv-
ního vývoje na území celého kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve 
volné krajině. 

Blatno není součástí žádné v ZÚR vymezené rozvojové oblasti. 

(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů, prosazovat formy 
územního, hospodářského a sociální rozvoje vyhovující potřebám těchto území, zvláštní pozornost při tom věnovat 
ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot. 

Blatno je zahrnuto do specifické oblasti SOB6 Krušné hory. Komentář je uveden dále v příslušné kapi-
tole. Změna územního plánu však řeší tak marginální problematiku, že nemá možnost reagovat na 
tyto územní problémy zde specifikované.  

(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích územích kraje, 
předcházet prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších problémových částí 
kraje, vyhledávat a uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto území, předcházet vzniku 
prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost. 

Rozbor udržitelného rozvoje obcí v ORP je nástrojem tohoto vyhodnocování. Záměr nebude mít zde 
naznačené negativní dopady, naopak rozvíjí sociální pilíř. 

Dopravní a technická infrastruktura 

(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti soustavy 
osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnic D6 a D7, úseků silnice I/13, přestavbou silnice I/27, modernizací 
a optimalizací hlavních železničních tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.). 

Územím Blatna neprochází žádná ze jmenovaných dopravních tras. 

(19a) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na obyva-
telstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména návrhem ploch pro 
bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo in-
tenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně technických, provozních či organizačních 
opatření. Obchvaty a přeložky budou zároveň řešeny takovým způsobem, aby byl účinným způsobem minimalizo-
ván vliv na přírodní prostředí a krajinu, a to zejména ve zvláště chráněných územích. 

Územím obce neprochází trasa silnice II. třídy, určená pro dopravu mezi okresy.  

(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při zdůraznění významu veřejné 
dopravy. 

Dostupnost krajského města není předmětem řešení změny ÚP.  

(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje (zejména 
oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří Doupovských hor). 
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Blatno je silnicemi III. třídy dostatečně napojeno na další části okresu, kraje…  

(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické infrastruktury (zejména ve 
vztazích oblastí Děčínsko – Liberecko, Šluknovsko – Liberecko, Chomutovsko – Karlovarsko, Podbořansko – severní 
Plzeňsko). 

Blatno má regulérní dopravní spojení s Chomutovem, není potřeba dalšího řešení.  

(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v příhraničních 
oblastech Krušných hor, Labských pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních vztazích Teplice, Ústí nad 
Labem – Dresden a Chomutov, Most – Chemnitz, Zwickau). 

Blatno sice leží v příhraniční oblasti, nemá však bezprostřední kontakt se státní hranicí. Určité přeshra-
niční vazby zřejmě existují (např. využití skiareálu v Mezihoří), ale změna ÚP je neřeší. 

(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu – Veřejný terminál a přístav s vazbou na logistické centrum 
(VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí, který zahrnuje rozvoj dopravního terminálu 
a veřejného přístavu s propojením dálniční, silniční, železniční a vodní dopravy. Vybudování veřejného terminálu 
a přístavu s vazbou na logistické centrum (VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí je 
nezbytné podmínit minimalizováním vlivů na soustavu lokalit Natura 2000, přírodní složky prostředí vázané na tok 
a údolní nivu Labe a krajinný ráz údolí Labe. 

Priorita se Blatna netýká.  

(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území kraje, bez překročení 
jejich souhrnné stávající výkonové kapacity. 

Priorita se Blatna netýká.  

(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, stabilizovat provozované 
systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování. 

Priorita se Blatna netýká.  

(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové energetické soustavy a produkto-
vodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost energetických dodávek v rámci kraje, zprostředkovaně i v rámci ČR. 

Priorita se Blatna netýká.  

(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky elektrického výkonu do 
prostoru Šluknovského výběžku. 

Priorita se Blatna netýká.  

(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat záměry na vý-
stavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného rázu a ohrožení rozvoje ji-
ných žádoucích forem využití území (zejména oblast Krušných hor). 

Vymezením ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se změna územního plánu nezabývá.  

(30) V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů vody (Lounsko, Šluk-
novsko, horské části kraje), řešit problémy zásobování vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování pit-
nou vodou. 

Problematika není předmětem řešení této změny ÚP Blatna. 

(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systémů odvádění a čištění 
odpadních vod a pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000 EO) ve venkovském prostoru. 

Problematikou čištění odpadních vod se tato změna ÚP nezabývá. 

(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí kraje. 
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Problematiku spojů a telekomunikací změna územního plánu neřeší.  

(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní 
a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiversitu 
a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením jednotlivých záměrů a jejich územní koordinací je třeba zame-
zovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě existence variant nebo alternativ řešení a změn pokládat za kriteria 
vhodného výběru: dopravní a technickou účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně životního prostředí, 
přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování cílových charakteristik vymezených krajin-
ných celků. 

Ani tyto konsekvence předchozích bodů se této změny ÚP netýkají. 

Sídelní soustava a rekreace 

(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotlivými sídly 
a racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně respektovat a kultivovat specifickou tvářnost kaž-
dého sídla včetně zřetele k zachování prostorové oddělenosti sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostup-
nosti krajiny. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi. 

Změna ÚP řeší jen dílčí problematiku bez dopadu na rozvoj sídelní soustavy, vazbu mezi sídly atd.  

(34a) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území kraje, 
zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území realizací veřejné in-
fastruktury pro zajištění obsluhy území. 

Územní plán určuje etapizaci, změna územního plánu další podmínky etapizace nestanovuje. 

(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost sídelních soustav 
a rekreačních areálů. 

Priorita se Blatna patrně týká, ale není tato problematika řešená změnou územního plánu.  

(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého uhlí, se 
zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace, odpovídající 
specifickým vlastnostem a předpokladům konkrétních území. 

Priorita se této změny ÚP Blatna netýká.  

(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a limity kon-
krétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách. 

Změna ÚP se nezabývá rozvojem cestovního ruchu.  

(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest s vhodným doplněním 
doprovodné zeleně na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení. 

Změna územního plánu síť turistických a cyklistických tras neřeší.  

(38a) Chránit území Krušných hor jako území s významným potenciálem pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 
a minimalizovat rozsah činností, které by mohly jeho rekreační charakter narušit. 

Změna územního plánu neřeší žádnou plochu, která by mohla rekreační charakter obce narušit.  

Sociální soudržnost obyvatel 

(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel kraje, po-
silovat předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací na perspektivní obory ekono-
miky. 

Problematikou rozvoje a kultivace lidských zdrojů se změna ÚP nezabývá. 
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(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených sociálních podmínek 
kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti, problematiky skupin oby-
vatel sociálně slabých, ohrožených společenským vyloučením. 

Zde jmenované problémy sociálního pilíře nejsou ovlivnitelné jednou, rozsahem i tématem velmi limi-
tovanou změnou územního plánu.  

(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí 
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel kraje 
a prestiž kraje. 

Změnou územního plánu se řeší jedna plocha bez vazeb na výjimečné krajské hodnoty různého druhu. 

(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do měnících se ná-
roků na technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního významu. 

Změna územního plánu tuto problematiku neřeší. 

(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli a dalšími 
uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou 
přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel. 

Pořízení územního plánu a jeho změny má standardizované postupy podle stavebního zákona, jejichž 
součástí je pochopitelně také účast veřejnosti. Změna soustředěná na jednu malou plochu nemá zde 
naznačený dosah do vyváženosti všech tří pilířů rozvoje území obce. 

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 

Zájmy obrany státu a civilní ochrany nebyly pro tuto změnu ÚP formulovány.  

(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných materiálních škod a ohro-
žení obyvatel z působení přírodních sil (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) v území a havarijních situací vy-
plývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby. 

Plocha řešená změnou územního plánu nemá potenciál stát se zdrojem nějakých havarijních situací. 
Tuto problematiku změna neřeší. 

(45a) Vytvářet územní podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje vody přímo 
v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období sucha. Prioritně budou 
vytvářeny územní podmínky pro přírodě blízká opatření, a to zejména ve zvláště chráněných územích. 

Problematika dešťových vod je řešena legislativou, územním plánem a není nijak rozpracována v této 
změně ÚP.  

(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových opatření. Vymezovat 
zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech. Vy-
mezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. Při vymezování nových zastavitelných ploch a ploch potřebných k vymístění stávající zástavby mimo zápla-
vové území využívat mapy povodňového nebezpečí a povodňového rizika a vycházet z podmínek stanovených pro 
jednotlivé úrovně ohrožení. 

Problematikou protipovodňových opatření, záplavových území atd. se tato změna ÚP nezabývá.  

Pokrytí území kraje územními plány 

(47) Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí, zejména v rozvojových oblastech 
a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a rozvojovými potřebami těchto území. 

Úkol je splněn, obec má územní plán a nyní se pořizuje tato změna č. 2.  
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2/ ZÚR ÚK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a vymezují 
oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více 
obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy).  

Blatno není začleněno do žádné rozvojové oblasti či osy.  

 

3/ ZÚR ÚK dále zpřesňují vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR a vymezují další speci-
fické oblasti nadmístního významu.  

Blatno je součástí specifické oblasti SOB6 Krušné hory, která byla přejata z politiky územního rozvoje, 
která ji vymezila z několika tam specifikovaných důvodů (viz výše).  

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní plánování stano-
vené v PÚR a stanovují další úkoly takto:  

(1) Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel, životní pro-
středí.  

Tento komplexní přístup zajišťuje územní plán jako takový. Změnou územního plánu se mírně posiluje 
jen pilíř sociální.  

(2) Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů územními stu-
diemi a regulačními plány.  

Projevem této požadované územněplánovací péče je i tato změna územního plánu.  

(3) Využívat celorepublikového i mezinárodně významného potenciálu specifické oblasti pro rozvoj rekreace a ces-
tovní ruchu při zachování klidového charakteru oblasti.  

Takto vznešeně definovanou prioritu nemůže naplnit jediná ploch pro rodinnou rekreaci či bydlení. 

(4) Chránit a kultivovat přírodní, krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty oblasti, využít pozitivní znaky 
území pro zvýšení prestiže specifické oblasti.  

Projektatn změny územního plánu má za to, že změnou řešená plocha nebude mít dopad na tyto hod-
noty. 

(5) Identifikovat hlavní střediska ekonomického rozvoje oblasti, vytvářet jim podmínky pro územní rozvoj, pro roz-
voj rekreační funkce Krušných hor a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vyba-
vení s předpokladem šíření pozitivních impulsů z těchto rozvojových pólů do okolí.  

Blatno jistě není takovým střediskem. Každopádně změna ÚP řeší daleko marginálnější problematiku. 

(6) Územně plánovacími nástroji podporovat rozvoj místních ekonomických aktivit – lesnictví, ekologického země-
dělství, potravinářského průmyslu, tradičních řemesel, rekreace a cestovního ruchu apod., při zohlednění poža-
davků ochrany hodnot přírody a krajiny.  

Zde specifikované ekonomické aktivity nejsou změnou ÚP řešeny. 

(7) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost sídelních soustav, 
rekreačních areálů, dopravní, technické i občanské infrastruktury.  

Jde o problematiku, kterou lze řešit i mimo územní plán, mimo územní dopady. Touto změnou se do 
této problematiky nezasahuje. 

(8) Revitalizovat opuštěné nebo nedostatečně využité plochy a areály zemědělského, průmyslového, sídelního či 
jiného původu (typ brownfield).  
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Změnou územního polán nejsou řešeny plochy brownfields. 

(9) Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj dopravní dostupnosti vyšších center osídlení, a vzájemnou dopravní 
provázanost osídlení ve specifické oblasti.  

Dopravní vazby sídel změna územního plánu neřeší. 

(10) Zajistit průchodnost nadřazených koridorů dopravní a technické infrastruktury přes území specifické oblasti.  

Přes území Blatna neprochází žádná z takových nadřazených tras dopravní infrastruktury. 

(11) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest s návazností na re-
publikovou a evropskou síť těchto zařízení.  

Ani trasami turistických či cykloturistických tras se změna nezabývá.  

(12) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti 
území – podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho poškození a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem 
využití území.  

Meze únosnosti území nejsou touto změnou překročeny. 

(13) Účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby větrných elektráren, včetně 
souvisejících zařízení (přístupových komunikací, vyvedení energetického výkonu apod.), jak z hlediska minimali-
zace vlivů na životní prostředí, krajinu a osídlení, rekreaci a cestovní ruch tak z hlediska funkčnosti větrných elek-
tráren v systému zásobování elektrickou energií.  

Větrné elektrárny nejsou předmětem řešení touto změnou územního plánu. 

(14) Nástroji územního plánování podporovat dlouhodobý proces obnovy a ozdravění lesních porostů.  

Úkol je nad rámec územního plánu a ani touto změnou územního plánu se neřeší. 

 

4/ ZÚR ÚK dále zpřesňují vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezují plochy a kori-
dory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních re-
zerv. 

V kapitole 4.7 Plochy a koridory územního systému ekologické stability je na území Blatna vymezeno 
několik skladebných součástí ÚSES: NRBK K2 a K3, RBC 1187, 1188, 1337, 1338, RBC 537 a 571. Všechny 
jmenované součásti ÚSES jsou do územního plánu už zapracovány a změnou ÚP se do nich nezasahuje.  

 

5 / ZÚR ÚK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civili-
začních hodnot území kraje.  

Přírodní hodnoty krajského významu jsou na území obce zastoupeny především obecně chráněnými 
územími (ÚSES). Plocha řešená změnou ÚP do těchto hodnot nezasahuje.  

Civilizační hodnoty z pohledu ZÚR zde reprezentuje jak samotné sídlo v hierarchii osídlení, tak vý-
znamné prvky technické infrastruktury. Hodnoty jsou chráněny, změnou ÚP nejsou dotčeny.  

Kulturní hodnotou jsou zejména nemovité kulturní památky (komenda a další stavby). Těchto hodnot 
se plocha řešená ve změně nedotýká, stejně tak jako nezasahuje ani do dalších hodnot (krajinné do-
minanty, pohledové osy atp.). 
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6 / V části stanovení cílových kvalit krajiny je území obce Blatna začleněno do dvou krajinných celků: 
KC Krušné hory – náhorní plošiny (7a) a KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b). Plocha 
řešená změnou č. 2 leží v KC 7b. 

KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) je charakterizovaný jako krajina výrazných zales-
něných svahů, vrcholů a hlubokých údolí, zejména ve strmém souvislém jižně orientovaném svahu 
místy se zachovalým přirozeným lesem, ve vrcholových polohách rovněž se zemědělsky využívanými 
pozemky, s menšími sídly s řadou dochovaných prvků typické krušnohorské architektury.  

Cílové kvality krajiny jsou: krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot, 
krajina rekreačně využívaná.  

ZÚR ÚK stanovují tyto dílčí kroky naplňování cílových kvalit krajiny: 

a) ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství a extenzivní země-
dělství pro zachování krajinného rázu a posílení biologické diverzity krajinného celku,  

Změna územního plánu se zabývá jen plochou v zastavěném území, kterou velmi uměřeně rozšiřuje. 
Slouží rekreačnímu bydlení. Funkcemi hospodaření v krajině se změna ÚP nezabývá. 

b) využít potenciálu území přiměřeným rozvojem cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních a vhodných vý-
robních funkcí,  

Úprava plochy pro rekreační bydlení (podle podkladů dle katastru nemovitostí) a její mírné rozšíření 
je jen malým příspěvkem změny územního plánu k rozvoj cestovního ruchu, resp. sídelních funkcí 
Blatna. 

c) udržet a přiměřeně rozvíjet osídlení v horách, při respektování principů trvalé udržitelnosti a preference ochrany 
přírody a krajiny, diferencovaně dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku,  

Rozvoj osídlení v horách je touto změnou, byť poměrně okrajově, podpořen. Prvky přírody a krajiny 
nejsou změnou podstatně dotčeny. 

d) pokračovat v nápravě škod způsobených v minulosti ekologickou katastrofou lesních porostů, likvidací tradičních 
forem hospodaření (též v souvislosti s vysídlením původního obyvatelstva),  

Náprava zde v souvislosti s touto změnou může znamenat jen určitou stabilizaci (rekreačního) bydlení 
v této horské lokalitě. 

e) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu 
uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních,  

Změnou územního plánu je řešena lokalita, která už dnes nese stavební využití, velmi přiměřené vůči 
krajinnému rázu, a tak je na stavebním úřadu, aby i další nakládání s plochou do krajinného rázu ne-
vnášelo negativní impulzy. Územní plán řeší jen plochy, nemůže se zabývat vzhledem stavebních ob-
jektů. 

f) zamezit ohrožení naplnění cílových charakteristik krajinného celku v důsledku masivního tlaku na umísťování 
vertikálních staveb (velkých větrných elektráren), jejich komplexů a doprovodných staveb v nezastavěném území.  

Vertikálními stavbami a jejich umístěním se předmětná změna územního plánu nezabývá.  
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7 / V kapitole vymezení VPS, VPO a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených 
asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nejsou pro Blatno stano-
veny žádné úkoly vymezit VPS či VPO pro výše zmíněné stavby či skladebné součásti ÚSES.  

 

8 / V kapitole stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí se jen rekapituluje 
v členění podle obcí, která ustanovení ZÚR ÚK se té které obce týkají. Ty, které se obce týkají, byly 
uvedeny výše.  

 

Pořizovaná územně plánovací dokumentace Blatna je v souladu s územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem. 

 

 

2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území 

Cíle a úkoly územního plánování jsou definovány stavebním zákonem v § 18 a 19 v obecně platné 
rovině. Rozpracovány pak jsou jednak v PÚR, jednak v ZÚR Ústeckého kraje (viz příslušné texty výše). 

Změna č. 2 územního plánu řeší jen dílčí problematiku, a tak se všechny cíle a úkoly ani neuplatní. 

 

§ 18 stavebního zákona 

Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací bu-
doucích. 

Územní plán se komplexně zabývá celým územím obce, a tedy i všemi funkcemi, které se na něm 
nacházejí a nacházet potenciálně mohou (plochy změn v území). Řeší tak vyváženost vztahu územních 
podmínek ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje. Tato změna činí jen velice dílčí úpravy doku-
mentace a do koncepcí stanovených územním plánem nezasahuje. 

Tento první cíl územního plánování de facto formuluje cíle dva. První se zabývá výstavbou, územní 
plánování je nástrojem vytvářejícím předpoklady pro výstavbu. V tomto ohledu změna územního 
plánu úkol naplňuje, neboť vymezuje/upřesňuje plochu, která eventuálně může umožnit výstavbu.  

Úkol druhý pak sleduje péči o vyváženost podmínek ve všech třech pilířích. V rozboru udržitelného 
rozvoje je pozitivně hodnocen pilíř podmínek pro příznivé životní prostředí, ostatní dva pilíře mají hod-
nocení negativní. Tato změna územního plánu, následující dosti brzo po změně předchozí, převádí ně-
kolik zastavitelných ploch do stavových, což svědčí o zájmu o bydlení v Blatně. Však také počet 
obyvatel roste až neuvěřitelně (308 obyvatel v roce 2000 a 578 aktuálně v roce 2022). To poněkud 
poupravuje pohled na sociální pilíř hodnocený v rozboru udržitelného rozvoje. Ostatně i změna 



Změna č. 2 územního plánu Blatna 22 

samotná byla vyvolána požadavkem na úpravu stávající plochy rekreace (jednak v závislosti na hra-
nicích dle katastru nemovitostí, jednak s požadavkem na určité zvětšení plochy) – a to je vlastně také 
příspěvek k sociálnímu pilíři. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účel-
ného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukro-
mých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna ÚP je projevem a součástí setrvalé územně plánovací činnosti zabývající se územím obce. Sou-
lad veřejných a soukromých zájmů a rozvojový potenciál obce sledují především orgány obce samé 
a projevem jejich rozhodnutí je pak zadání změny územního plánu, která má zajistit průmět záměrů 
do území.   

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z to-
hoto zákona a zvláštních právních předpisů. 

Pořizování této změny č. 2 je právě projevem koordinační činnosti orgánů územního plánování, pro-
cesu, jehož součástí bude posouzení předmětného záměru z pohledu ochrany veřejných zájmů.  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně ur-
banistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s oh-
ledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Ochrana těchto hodnot je promítnuta do územního plánu (především prostřednictvím vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití a určením podmínek využití i prostorového uspořádání a také jako li-
mity ve využití území). Změna ÚP provádí jen dílčí úpravu bez významného dopadu na zde sledované 
hodnoty.  

(5). V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních ka-
tastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a infor-
mační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevy-
lučuje. 

Podmínky využití ploch v nezastavěném území jsou stanoveny územním plánem, změna ÚP je nemění.  

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Institut nezastavitelného pozemku se týká jen území obce, která nemá vydaný územní plán. 
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§ 19 stavebního zákona 

Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Zjišťování a posuzování stavu území a jeho hodnot je předmětem územně analytických podkladů. Ty 
jsou podkladem pro zpracování ÚPD a byly využity i v této změně ÚP. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je stanovena územním plánem a změna územ-
ního plánu, zabývající se jen dílčí problematikou, do ní nezasahuje.  

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika 
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu 
a na její hospodárné využívání, 

Změna ÚP, v tomto konkrétním případě pořizována ve zkráceném postupu pořizování změny, pro-
chází standardním postupem: byla posouzena zastupitelstvem, bylo rozhodnuto o pořízení a bude 
projednána s dotčenými orgány a veřejností tak, aby se vyhodnotily přínosy a ověřily dopady na zmí-
něné oblasti.  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství, 

Tento úkol plní územní plán jako takový, změnou se do těchto regulativů nezasahuje.  

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem 
na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území, 

Změna č. 2 ÚP navazuje na stávající platný územní plán a zabývá se jen některými změnami v území. 
Umístění a uspořádání staveb územní plán určuje jen v míře mu povolené, pracuje primárně s plo-
chami. Určuje regulativy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, do nichž se změnou neza-
sahuje.  

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Etapizace je obsažena v územím plánu, ale není předmětem řešení této změny.  

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování je-
jich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem, 

Úkol je v nezastavěném území řešen prostřednictvím § 18 odst. 5 stavebního zákona. Také v zastavě-
ném území mohou všechny nezbytné prvky technické infrastruktury být umisťovány ve všech plo-
chách. Změna územního plánu neobsahuje žádné záměry, které by toto nebezpečí zvyšovaly.  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,  

Odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn není předmětem změny územního plánu. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestov-
ního ruchu, 

Změna ÚP obnovu a rozvoj sídelní struktury neřeší, bydlením se zabývá, ale jen ve velmi malé míře, 
jednou plochou, resp. jedním pozemkem.  
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j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území, 

Změna č. 2 územního plánu řeší jen jednu plochu soukromého majitele, nároky na veřejný rozpočet se 
nepředpokládají.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Civilní ochrana obyvatel není předmětem řešení změny č. 2 územního plánu.  

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Změna č. 2 ÚP se problematikou nezabývá. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na 
území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

V zadání změny č. 2 územního plánu (zpráva o uplatňování) nebyla stanovena povinnost posoudit 
návrh z hlediska vlivů na životní prostředí.  

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Změna územního plánu nenavrhuje a nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů.  

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 
péče. 

Tento úkol má zajišťovat zachování udržitelného rozvoje území v souladu s nejnovějšími poznatky 
a trendy úzce souvisejících jmenovaných oborů, ale i s ohledem na další vědní obory. Jedním z nástrojů 
tohoto souladu je nastavení všech procesů pořízení ÚPD (i následných při aplikaci ÚPD v praxi), tak aby 
výsledek směřoval k žádoucímu cíli. Bylo splněno i v tomto územním plánu, resp. jeho změně. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, 
zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení 
se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky 
územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná ná-
hradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v pří-
loze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti. 

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí se nezpracovává. 

Soulad s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

Změna územního plánu nezasahuje do architektonických ani urbanistických hodnot sídla. 

Soulad s požadavky na ochranu nezastavěného území 

Změna řeší plochu, která už je součástí zastavěného území, i když ji mírně rozšiřuje novou zastavitel-
nou plochou.  

 

Změna územního plánu splňuje cíle a úkoly územního plánování podle požadavků stavebního zákona, 
je s nimi v souladu. 
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3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Změna č. 2 územního plánu je pořizována v souladu se stavebním zákonem a s jeho prováděcími před-
pisy. Stejně jako formální stránka, pořizování změny územního plánu, tak také její obsah (jak výrokové 
části, tak odůvodnění) má strukturu a další náležitosti dané stavebním zákonem a prováděcími vyhláš-
kami.  

 

Zvláštní zájmy ministerstva obrany 

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany  

- Zájmové území mikrovlnného spoje (elektronické komunikační zařízení včetně ochranného 
pásma) – zákon č.  222/1999 Sb. o zajišťování ochrany ČR, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živ-
nostenském podnikání. V tomto zájmovém území trasy mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) 
lze umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva ob-
rany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu) – viz ÚAP – jev 82a. 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 

- OP RLP – Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustano-
vení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níž uvedené stavby jen na zá-
kladě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) – ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení 
vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být vý-
stavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících domi-
nanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvede-
ných druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen ÚAP jev 119). 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného sta-
noviska Ministerstva obrany: 

- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy 
- Výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských 

areálů, objektů důležitých pro obrany státu a vojenských újezdů 
- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- Výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady) 
- Umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem 
- Umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeni-

nách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu 
- Umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci le-

teckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení 
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průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, vě-
trné elektrárny a vysílací stanice 

- Veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v přísluš-
nosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany 

 

 

4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno - zkrácený postup dle § 55a,b – 
§ 52 SZ (jednání proběhlo dne 20. 7. 2022 od 15 hod. v kulturním domě Horalka – čp- 115 
v Blatně s lhůtou pro uplatnění stanovisek do 27. 7. 2022) 

 

Na základě oznámení k veřejnému projednání Změny č. 2 Návrhu Územního plánu Blatno obdržel po-
řizovatel tato stanoviska dotčených orgánů, která vyhodnotil takto: 

 

1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (č. j. KUUK/093259/2022, sp. zn.: KUUK/093083/2022/2 ze 
dne 15. 6. 2022) na MMCH doručeno dne 16. 6. 2022 pod č. j. MMCH/82181/2022: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve vě-
cech 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 Změny č. 2 Územního plánu 
Blatno bez připomínek. 

Problematikou dopravní sítě se změna č. 2 územního plánu Blatno nezabývá, nové dopravní trasy 
nenavrhuje. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí.    

 

2. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17, 400 
01 Ústí nad Labem (č.j. MZP/2022/530/953; Sp.zn.: ZN/MZP/2022/530/284 ze dne 17. 6. 
2022) na MMCH doručeno dne 20. 6. 2022 pod č.j. MMCH/83429/2022: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 15. 6. 2022 od Magis-
trátu města Chomutova (v souladu s § 55 b a § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) návrh Změny č. 2 ÚP Blatno pořizované zkráceným způsobem s žá-
dostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vy-
plývá z požadavků § 55b odst. 2, § 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 Sb., o geologických pracích. Oprávněnost 
těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v 
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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 Změny č. 2 ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhrad-
ních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť se v řešeném 
území nenacházejí sesuvy, poddolovaná území, CHLÚ, výhradní ložiska ani dobývací prostory. 

Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty ministerstva, 
stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle příslušných právních před-
pisů. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 

 

3. Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21 
Ústí nad Labem – Brná (č. j. SVS/2022/083249-U ze dne 22. 6. 2022), na MMCH doručeno dne 
22. 6. 2022 pod č. j MMCH/85334/2022: 

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 návrhu Změny č. 2 Územního 
pánu Blatno na základě oznámení, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 S., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 

Správní orgán nemá námitky k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno. 

Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 16. 6. 2022 oznámení o projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Blatno, Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu Blatno a následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární 
správy pro Ústecký kraj vydáno stanovisko č. j. SVS/2022/083249-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 námitky. 

Poučení: 

Toto stanovisko je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu a není samostatným 
rozhodnutím ve správním řízení. Orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních právních 
předpisů nemůže rozhodnout v rozporu s tímto stanoviskem. 

Proti obsahu tohoto stanoviska se lze podle § 149 odst. 3 správního řádu odvolat pouze prostřed-
nictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí podmíněnému tímto stanoviskem. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
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4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu 1429/7, 434 61 Most (č. j. 
SBS 28492/2022/OBÚ-04/1 ze dne 27. 6. 2022) na MMCH doručeno dne 30. 6. 2022 pod č. j. 
MMCH/89036/2022: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) sou-
hlasné stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno, pro 
katastrální území Bečov, Blatno u Chomutova a Hrádečná dle § 52 stavebního zákona. 

Odůvodnění: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán při pořízení územního plánu 
Blatno pro katastrální území Bečov, Blatno u Chomutova a Hrádečná, dle § 52 stavebního zákona 
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), v platném znění (dále jen „horní zákon“) z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí bez stanovených pod-
mínek, a to z toho důvodu, že v předmětném území návrhu „Změny č. 2 územního plánu Blatno“ 
není evidováno chráněné ložiskové území, resp. Dobývací prostor ve smyslu ustanovení § 29 hor-
ního zákona. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 

 

5. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracoviště 
Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov (č. j. KHSUL 32630/2022, sp. zn.: S-KHSUL 27927/ 
2015 ze dne 15. 7. 2022) na MMCH doručeno dne 18. 7. 2022 pod č. j. MMCH 95161/2022:  

Na základě Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Kalek, doručeného Krajské 
hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územnímu pracovišti Chomutov 
(dále jen „KHS“), dne 15. 6. 2022, zaevidovaného pod č. j. KHSUL 28215/2022, a po posouzení da-
ného z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává KHS věcně a místně příslušná podle 
ust. § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), 
jako dotčený správní úřad ve smyslu ustanovení §§ 77 odst. 1 a 94 odst. 1 tohoto zákona, toto 
stanovisko: 

K Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno nejsou z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví, 
v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadavky. 

Odůvodnění: 

V souladu s ust. § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
KHS k věci uvádí, že návrh Změny č. 2 Územního plánu Blatno byl ze strany KHS hodnocen pouze 
v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.  
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Změnou č. 2 územního plánu se nevymezuje žádná nová samostatná zastavitelná plocha, pouze 
se zvětšuje stávající plocha rodinné rekreace RI, aby bylo dosaženo optimální využitelnosti plochy. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. Odkaz na společné projednání Územního plánu Kalek je zřejmou 
písařskou chybou. Výrok se již vztahuje k § 52 Změny č. 2 Územního plánu Blatno. 

 

6. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územ-
ních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (sp. zn. 139774/1322-
OÚZ-PHA, SpMO:21721/2022-1322-150 ze dne 18. 7. 2022), na MMCH doručeno dne 18. 7. 
2022 pod č. j. MMCH/95751/2022: 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva ob-
rany, 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 (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákonů“), jako věcně a místně pří-
slušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona 
a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření 
obecné povahy dle stavebního zákona. 

K navrženým dílčím změnám č. 2 územního plánu Blatno pro k. ú. Bečov, Blatno u Chomutova 
a Hrádečná nemáme připomínek, navrhované funkční využití dílčích změn nenaruší veřejný zájem 
na zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany  

- Zájmové území mikrovlnného spoje (elektronické komunikační zařízení včetně ochranného 
pásma) – zákon č.  222/1999 Sb. o zajišťování ochrany ČR, zákon č. 127/2005 Sb. o elektro-
nických komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto zájmovém území trasy mikrovlnného 
spoje (Fresnelova zóna) lze umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do tex-
tové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
a do grafické části – koordinačního výkresu. 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 

- OP RLP – Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle usta-
novení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níž uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) – ÚAP – jev 102a. Jedná 
se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném 
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území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a 
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území zapracovat je do tex-
tové části návrhu územního lánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: 
„Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany“. 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uve-
dených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen ÚAP jev 119). 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stano-
viska Ministerstva obrany: 

- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy 
- Výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských 

areálů, objektů důležitých pro obrany státu a vojenských újezdů 
- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- Výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady) 
- Umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem 
- Umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, 

které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu 
- Umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci letec-

kých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslo-
vých závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné 
elektrárny a vysílací stanice 

- Veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v přísluš-
nosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do tex-
tové 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 zájmových územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenova-
ných druhů staveb“. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany v souladu se zmocnění v § 6 odst. 1 písm. 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. Výše uvedená vymezená 
území Ministerstva obrany (jev 082a, 102a a 119) tvoří neopomenutelné limity v území nadregio-
nálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu 
pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
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Ministerstvo obrany žádá pořizovatel 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 zjištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci předložené ÚPD obce.  

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. Požadované texty budou doplněny do odůvodnění i do le-
gendy koordinačního výkresu. 

 

7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (sp. zn.: KUUK/093082/2022/2/UP-118, č. j. KUUK/097363/ 
2022 ze dne 21. 7. 2022) na MMCH doručeno dne 22. 7. 2022 pod č. j. MMCH/97858/2022: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 17. 6. 2022 od 
Magistrátu města Chomutova, oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 2 
územního plánu Blatno pořizované zkráceným způsobem. Ve věci vydáváme následující stano-
viska: 

Ochrana ovzduší 
Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina / 475 657 151, e-mail: perina.t@kr-ustecky.cz  
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu změny č. 2 
územního plánu Blatno z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Krajský úřad Ústeckého kraje vy-
dává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování v sou-
ladu 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). 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Vyřizuje: Mgr. Jan Rothanzl / 475 657 121, e-mail: rothanzl.j@kr-ustecky.cz  
V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgánem pro řízení o územních plánech 
obcí z hlediska zájmů ochrany přírody a své působnosti v souladu s § 77a odst. 4 písm. z) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK), což zahrnuje 
zejména vymezování a hodnocení regionálních prvků územního systému ekologické stability (dále 
jen ÚSES), zvláště chráněné druhy, některá maloplošná zvláště chráněná území, vydání stanoviska 
dle § 45i ZOPK ad. 
Změna vymezuje jednu novou zastavitelnou plochu Z50 a upravuje u některých zastavitelných 
ploch jejich stav na zastavěné území dle katastru nemovitostí. Nová plocha Z50 je v dostatečných 
vzdálenostech od lokalitě se zájmy ochrany přírody v kompetenci úřadu. Ke změně bylo vydáno 
stanovisko dle § 45i ZOPK pod č.j. KUUK/099074/20221/ZPZ/Sik ze dne 22. 7. 2021, ve kterém 
úřad vyloučil možný významný negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000. Z těchto důvodů 
nemá orgán ochrany přírody ke změně žádná připomínky.  
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
 



Změna č. 2 územního plánu Blatna 32 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
Vyřizuje: Ing. Daniela Vencláková/ 475 657 115, e-mail: venclakova.d@kr-ustecky.cz  
Jako 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: 
Plocha Z50 představuje zábor 0,0476 ha zemědělské půdy V. třídy ochrany pro navrhované 
funkční využití „plochy rodinné rekreace“. Jedná se o plochu, která rozšiřuje již stávající plochu 
rodinné rekreace a umožní k ní přímý přístup a možnost využít pro technické vybavení objektu 
a další zázemí (v části severní, bez záboru ZPF – plocha ostatní). Návrh vzhledem k umístění a roz-
sahu neodporuje zásadám ochrany ZPF - § 4 zákona ZPF a z hlediska ochrany ZPF lze ho považovat 
za akceptovatelný. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Vodní hospodářství 
Vyřizuje: Mgr. Jan Koch/ 475 657 180, e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz 
Krajský úřad Ústeckého kraje není úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci obcí. Přesto byla dokumentace prostudována a nemáme k návrhu změny č. 2 územ-
ního plánu Blatno připomínky. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Státní správa lesů 
Vyřizuje: Ondřej Voháňka, Dis./ 475 657 913, e-mail: vohanka.o@kr-ustecky.cz  
Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je lesní zákon), není 
příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu změny č. 2 územního plánu 
Blatno – veřejné projednání. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
Vyřizuje: Ing. Petra Tóth Sikorová/ 475 657 652, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz  
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 návrhu na pořízení změny územního plánu Blatno samostatné 
stanovisko ze dne 22. 7. 2021, spisová značka KUUK/086442/2021/ZPZ/SEA-§55a, č. j. KUUK/ 
099075/2021/ZPZ/Sik, s výsledkem – „změnu územního plánu Blatno“ není nutno posoudit z hle-
diska vlivů na životní prostředí. 
Návrh změny č. 2 územního plánu Blatno pro veřejné projednání zvětšuje stávající plochu rodinné 
rekreace RI tak, aby bylo dosaženo optimální využitelnosti plochy. Návrh Změny č. 2 územního 
plánu Blatno pro veřejné projednání nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posou-
zení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů 
na životní prostředí (SEA). 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
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Prevence závažných havárií 
Vyřizuje: Ing. Veronika Dařílková/ tel.: 475657165, e-mail: darilkova.v@kr.ustecky.cz 
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. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 

 

8. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště, správa CHKO Slav-
kovský les, pracoviště Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary (č. j.: SR/0446/ 
SL/2022-2 ze dne 25. 7. 2022) na MMCH doručeno dne 25. 7. 2022 pod č. j. MMCH/98950/ 
2022: 

K návrhu Změny č. 2 územního plánu Blatno pro katastrální území Bečov, Blatno u Chomutova 
a Hrádečná, tak jak je uveřejněn k nahlédnutí v elektronické podobě na stránkách Města Chomu-
tova, nemáme z hlediska našich kompetencí připomínek. 

Navržené změny územního plánu nezasahují a neovlivňují zájmy ochrany přírody a svým rozsa-
hem nekolidují s evidovanými nálezy ZCHD. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 

 

9. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (sp. zn. KUUK/121975/2022/4, č.j. KUUK/127586/2022 ze 
dne 24. 8. 2022) na MMCH doručeno dne 24. 8. 2022 pod č. j. MMCH/113114/2022:  

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Blatno – stanovisko  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK UPS“) 
obdržel dne 10. 8. 2022 žádost o vydání stanoviska podle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), k návrhu změny č. 2 
územního plánu Blatno (dále jen „návrh změny ÚP“) včetně obdržených stanovisek; obdržel sou-
časně i vlastní návrh změny ÚP. 

Pro obec Blatno pořizuje návrh změny ÚP, v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Magis-
trát města Chomutov, odbor rozvoje a investic – úřad územního plánování. Projektantem posuzo-
vané územně plánovací dokumentace (ÚPD) je Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (č. aut. ČKA 03575), 
urbanistický atelier Architekti Černí, Pražského 604, 152 00 Praha 5. 

KÚ ÚK UPS posoudil návrh změny ÚP z hlediska uvedených v ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona 
a sděluje následující:  

 

Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 

Odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Blatno obsahuje vyhodnocení této koordinace, kde je uvedeno, 
že tato malá změna nemá vliv na využívání území z hlediska širších územních vztahů v území. 
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Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu změny připomínku; dokumentace obsahuje výkres 
širších vztahů s vyobrazením polohy předmětu změny – bez připomínek. 

KÚÚK ÚPS konstatuje, že koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy je zajištěna. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí.  

 

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 

Návrh změny ÚP je vyhodnocen z hlediska souladu s republikovými prioritami územního pláno-
vání pro zajištění udržitelného rozvoje vyplývajícími z aPÚR – bez připomínek. 

Řešené území obce Blatno je zahrnuto do specifické oblasti SOB6 -Krušné hory a specifické oblasti 
SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. V odůvodnění návrhu 
změny ÚP jsou vyhodnoceny úkoly pro územní plánování stanovení v aPÚR – bez připomínek. 

Návrh změny ÚP je v souladu s aPÚR. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí.  

 

Z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje 
Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (dále jen „aZÚR“), které nabyly účinnosti 6. 8. 
2020 

Na str. 12 v kapitole zabývající se vyhodnocením návrhu změny z hlediska souladu s aZÚR je zře-
jmě omylem uvedena obec Sedlec (nutno opravit). 

Správní území obce Blatno spadá do zpřesněné specifické oblasti SOB6 – Krušné hory. Pro zajištění 
udržitelného rozvoje území Ústeckého kraje stanovily aZÚR priority územního plánování. Úkoly 
pro plánování a usměrňování územního rozvoje území stanovené pro tuto oblast, stejně jako vy-
brané priority územního plánování uvedené v aZÚR jsou respektovány a v odůvodnění návrhu 
změny ÚP je způsob respektování zdůvodněn – bez připomínek. 

Na správním zemí obce Blatno jsou vymezeny aZÚR tyto prvky ÚSES: nadregionální biokoridory 
NRBK K2 – Božídarské rašeliniště – Hřenská skalní města, NRBK K3 – Studenec – Jezeří, regionální 
biocentra RBC 1187 – Novodomské rašeliniště, RBC 1188 – Kamenička, RBC 1337 – Bezručovo údolí, 
RBC 1338 – Telšské údolí a regionální biokoridory RBK 537 – Novodomské rašeliniště – Kamenička, 
RBK 571 Kamenička – Bezručovo údolí. V odůvodnění návrhu změny ÚP je vyhodnocen soulad 
s výše uvedenými prvky ÚSES. Všechny tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou vymezeny 
a zpřesněny v ÚP Blatno a jsou návrh řešení změny ÚP respektovány; 

KÚ ÚK UPS požaduje změnou č. 2 ÚP u NRBK K2 opravit název v textové části ÚP Blatno je zde 
chybně uvedeno „Božídarské rašeliniště – Hřenská skalní stěna“. 

aZÚR obsahuje požadavek na respektování územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pří-
rodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje (viz kap. 5 aZÚR). V odůvodnění návrhu 
změny ÚP je vyhodnoceno, civilizační, kulturní a přírodní hodnoty v řešeném území nejsou řeše-
ním změny č. 2 dotčeny – bez připomínek. 



Změna č. 2 územního plánu Blatna 35 

aZÚR začleňují území obce Blatno, v souvislosti cílovými kvalitami krajiny mezi krajinné celky 
KC7a – Krušné hory – náhorní plošiny a KC7b – Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí. 
V předloženém odůvodnění návrhu změny ÚP jsou vyhodnoceny příslušné dílčí kroky pro naplňo-
vání cílových kvalit krajiny týkající se řešené plochy Z50, která je pouze v KC7b – bez připomínek. 

Návrh změny ÚP je v souladu s aZÚR. 

 

KÚ ÚK UPS sděluje, že dle § 55b odst. 4 stavebního zákona lze pokračovat v řízení o změně č. 2 
územního plánu Blatno. 

Vyhodnocení. Bere se na vědomí. Bylo opraveno chybné označení obce na str. 12 textové části 
a opraven název u NRBK K2 v textové části na „Božídarské rašeliniště – Hřenská skalní města“.  

 

 

Stanoviska uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno – § 53 SZ (lhůta pro uplatnění 
do 5. 11. 2022): 

 

1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (č. j. KUUK/148370/2022, sp. zn.: KUUK/147896/2022/2 ze 
dne 5. 10. 2022) na MMCH doručeno dne 6. 10. 2022 pod č. j. MMCH/132679/2022: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve vě-
cech 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 rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno, pro kata-
strální území Bečov, Blatno u Chomutova a Hrádečná bez připomínek. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí.    

 

2. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovi-
tého majetku, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem (č. j. KRPU-181892-2/ČJ-2022-
0400MN-14 ze dne 5. 10. 2022) na MMCH doručeno dne 6. 10. 2022 pod č. j. MMCH/133185/ 
2022: 

Oznámení o zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k ná-
vrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno pro katastrální území Bečov, Blatno u Chomutova, Hrá-
dečná sdělení k dopisu pod Čj. MMCH/132103/2022/ÚÚP/Va ze dne 5. 10. 2022 

Na základě Vašeho dopisu, v e kterém nás žádáte o uplatnění připomínek na výše uvedenou akci, 
Vám sdělujeme: K návrhu vyhodnocení připomínek – návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno 
pro katastrální území Bečov, Blatno u Chomutova, Hrádečná souhlasíme a nemáme žádné připo-
mínky. 
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Toto stanovisko je pouze za majetek vč. Existence sítí a je vydáno ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s ohledem na přísluš-
nost hospodaření Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje s majetkem ČR. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 

 

3. 3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu 1429/7, 434 61 Most 
(č. j. SBS 45193/2022/OBÚ-04/1 ze dne 11. 10. 2022) na MMCH doručeno dne 12. 10. 2022 
pod č. j. MMCH/135723/2022: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) sou-
hlasné stanovisko ke Změně č. 2 Územního plánu Blatno, pro katastrální území Bečov, Blatno 
u Chomutova a Hrádečná – návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách dle § 53 stavebního 
zákona. 

Odůvodnění: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán při pořízení ke změně č. 2 
územního plánu Blatno pro katastrální území Bečov, Blatno u Chomutova a Hrádečná vyhodnotil 
předložený návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 hor-
ního 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 v předmět-
ném území návrhu „Změny č. 2 ÚP Blatno“ není evidováno chráněné ložiskové území, resp. dobý-
vací prostor ve smyslu ustanovení § 29 horního zákona. 

Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 

 

Stanoviska uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek § 53 
SZ po zákonné lhůtě 5. 11. 2022: 

 

4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (sp. zn.: KUUK/147894/2022/2/UP-179, č. j. KUUK/151892/ 
2022 ze dne 3. 11. 2022) na MMCH doručeno dne 7. 11. 2022 pod č. j. MMCH/146428/2022: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 5. 10. 2022 od 
Magistrátu města Chomutova návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu 
změny č. 2 územního plánu Blatno pořizované zkráceným způsobem. Ve věci vydáváme následu-
jící stanoviska: 

 

Ochrana ovzduší 
Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina / 475 657 151, e-mail: perina.t@kr-ustecky.cz  
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení připomínek z hlediska ochrany ovzduší připomínky.  
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Vyřizuje: Mgr. Jan Rothanzl / 475 657 121, e-mail: rothanzl.j@kr-ustecky.cz  
Orgán ochrany přírody Krajského úřadu Ústeckého kraje, dotčený orgán pro řízení o územních 
plánech obcí z hlediska zájmů ochrany a své působnosti v souladu s § 77a odst. 4 písm. z) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
Nemá k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek ke změně č. 2 
územního plánu obce Blatno námitek. K návrhu nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Vyřizuje: Ing. Martina Müllerová/ 475 657 912, e-mail: mullerova.m@kr-ustecky.cz  
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu změny č. 2 územního plánu Blatno připomínky. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Vodní hospodářství 
Vyřizuje: Mgr. Jan Koch/ 475 657 180, e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz 
Krajský úřad Ústeckého kraje není úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci obcí. Přesto byla dokumentace prostudována a nemáme k návrhu rozhodnutí o ná-
mitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 2 územního plánu Blatno připomínky. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Státní správa lesů 
Vyřizuje: Ondřej Voháňka, Dis./ 475 657 913, e-mail: vohanka.o@kr-ustecky.cz  
Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je lesní zákon), není 
příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu změny č. 2 územního plánu 
Blatno – námitky a připomínky. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
Vyřizuje: Ing. Petra Tóth Sikorová/ 475 657 652, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz  
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán z hle-
diska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí ve smyslu § 22 písm. d) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemá při-
pomínky k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Změny č. 2 územního plánu Blatno. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
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Prevence závažných havárií 
Vyřizuje: Ing. Veronika Dařílková/tel.: 475657165, e-mail: darilkova.v@kr.ustecky.cz 
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. 
Vyhodnocení: Bere se na vědomí. 
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NÁLEŽITOSTI PODLE § 53 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 14. 7. 2021 pod č. j. KUUK/ 
088955/2021 vydal stanovisko, že „lze vyloučit, že záměr „Novostavba objektu rodinné rekreace, k. ú. 
Blatno u Chomutova“ může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav před-
mětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 22. 7. 2021 pod č. j. KUUK/ 
099074/2021/ZPZ/Sik vydal pro předmět změny územního Blatno – změna funkčního využití po-
zemků p. p. č. 147, 803/3, 816/1, 816/2 k. ú. Blatno na plochy rodinné rekreace a úprava vymezení 
stávající plochy rekreace – podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanovisko, že 
Změna územního plánu obce Blatno na p. p. č. 147, 803/3, 816/1 a 816/2 k. ú. Blatno u Chomutova 
nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost 
jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti krajského úřadu. 

Současně se vydává i stanovisko ke změně územního plánu Blatno podle § 10i odst. 2 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, s následujícím závěrem: 
„změnu územního plánu Blatno“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se tedy na základě stanovisek nezpracovává.  

 

 

6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Stanovisko krajského úřadu se nevydává.  

 

 

7. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky 
nebo podmínky zohledněny nebyly 

Stanovisko krajského úřadu se nevydává.  
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8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 

1. V kapitole č. 1 Vymezení zastavěného území se v prvním odstavci mění datum vymezení zastavě-
ného území na 23. 5. 2022, tedy na datum odpovídající faktické kontrole zastavěného území dle 
územního plánu a údajů z katastru nemovitostí. 

2. V kapitole 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a sys-
tému sídelní zeleně dochází k těmto úpravám:   
V oddílu Hrádečná se ruší zastavitelná Z3, je využita (viz nová budova zanesená do katastru ne-
movitostí), převádí se do ploch stavových.  
V oddílu Část Bečov se ruší zastavitelné plochy Z 48 a Z 49. Tyto zastavitelné plochy jsou již využity 
(viz katastr nemovitostí) a jsou převedeny do ploch stavových SO a stejně tak do zastavěného 
území.  
V oddílu Blatno se upravuje plocha Z9, neboť část z ní je už využita (novostavba rodinného domu); 
v souvislosti s tím se upravuje celková plocha zbylé části plochy Z9 a velmi orientačně se upravuje 
kapacita plochy (počet rodinných domů a počet obyvatel).  
V oddílu Blatno se dále upravuje plocha Z17, neboť jejich část už byla využita pro zástavbu a za-
stavitelná plocha se tedy zmenšila. Upravuje se tak její rozloha i předpokládaná kapacita (počet 
rodinných dom, počet obyvatel).  
V oddílu Blatno se ruší plocha Z41, neboť je už zastavěna a přechází do ploch stavových.  
V oddílu Blatno se přidává nová plocha Z50, tedy plocha, která je klíčová v řešení změny č. 2, a za-
řazuje se do návrhových ploch RI. Současně se také upravuje (tvar) plocha stávající RI, tak aby 
byla v souladu s hranicemi v katastru nemovitostí. 

3. V kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny (…) se upravuje název nadregionálního biokoridoru K2 
„Božídarské rašeliniště – Hřenská skalní města“. Chybně bylo uvedeno „skalní stěna“. Opravu po-
žadoval ve svém stanovisku dotčený orgán – krajský úřad. 

4. Vypouští se kapitola č. 13, která měla podmínit rozhodování o změnách v území vydáním regu-
lačního plánu. Žádnou takovou plochu ale územní plán neurčuje a vhledem k tomu, že taková 
kapitola je fakultativní (obsažena, pokud je to účelné, jak říká příloha č. 7 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb.), vypouští se. V souvislosti s tím se přečíslovává kapitola následující. 

5. Obdobně se vypouští i kapitola č. 15, která vymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné 
stavby – resp. žádné takové nevymezuje, a tudíž je opět zbytná (podle vyhl. č. 500/2006 Sb. fa-
kultativní). Také kapitola č. 16, udávající počty listů a počty výkresů, je zbytečná, tento údaj se 
novelou vyhlášky už neuvádí v samostatné kapitole, ale v závěru textové části. A tak jest i uči-
něno. 
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9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Změnou č. 2 územního plánu se nevymezuje žádná nová samostatná zastavitelná plocha, pouze se 
zvětšuje stávající plocha rodinné rekreace RI, aby bylo dosaženo optimální využitelnosti plochy. 
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NÁLEŽITOSTI PODLE PŘÍLOHY Č. 7 K VYHLÁŠCE Č. 500/2006 SB.  

 

10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních 
vztahů v území 

Širší vztahy v území jsou koordinovány především územnímu plánu nadřazenou dokumentací, jejíž 
respektování zajistí koordinaci nadmístních záměrů. Tyto záležitosti jsou územním plánem převzaty, 
upraveny a zpřesněny či respektovány (viz dokumentace ÚP).  

Touto změnou ÚP jsou provedeny úpravy územního plánu, které nemají vliv na využívání území z hle-
diska širších územních vztahů v území. 

 

 

11. Vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP, v rozsahu 
zadání změny 

O pořízení změny č. 2 územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 324/21/2021 
dnes 15. 12. 2021. Zároveň určilo obsah změny takto: 

„Obsah Změny č. 2 Územního plánu Blatno spočívá v zahrnutí celých pozemků parc. č. 816/2 a 816/3 
k. ú. Blatno u Chomutova do ploch Rl – plochy rodinné rekreace (uvedení do souladu s novým zamě-
řením katastru nemovitostí) a rozšíření těchto ploch Rl o pozemek parc. č. 803/3 a část pozemku 
parc. č. 816/1 oba v k. ú. Blatno u Chomutova dle doporučení z posouzení návrhu Magistrátem města 
Chomutova dle § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákona) v platném znění.“ 

Změnou je splněno zadání takto: 

Parcely č. 816/2, 816/3 | K těmto jmenovaným pozemků ovšem náleží také parcela č. 147 (stavební, 
zastavěná plocha a nádvoří, stavba pro rodinnou rekreaci), která je de facto součástí pozemku 816/2. 
Všechny tyto tři parcely jsou ve změně potvrzeny jako stabilizovaná plocha RI, jejich zákres je prove-
den/upraven podle aktualizované katastrální mapy. 

Parcela č. 803/3 | V územním plánu stávající plocha RI byla odsazena od komunikace (při jižní straně), 
která přitom zajišťuje dopravní přístup k ploše. Proto je plocha RI rozšířena návrhovou plochou Z50 
právě o tuto předmětnou parcelu, která zajistí kontakt s komunikací a skutečně bude sloužit pro pří-
stup k budově v ploše RI. Jde sice o trvalý travní porost – proto je vyhodnocen i předpokládaný zábor 
půdního fondu (viz dále kapitola 14) –, ale jde o řešení výhodnější než využití pozemku 816/4, který je 
pokryt zelení a v územním plánu začleněn do plochy NS.p (plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní). 

Parcela č. 816/1 | Jde o pozemek táhnoucí se na sever od plochy rekreace RI. Podle KN jde o ostatní 
plochu se způsobem využití „neplodná půda“. O zahrnutí tohoto pozemku do řešení změnou územního 
plánu navrhovatel ani nepožadoval. Zastupitelstvo obce se ale přiklonilo ke stanovisku pořizovatele, 
který doporučil zahrnutí pozemku k prověření. Pořizovateli už byla známa projektová dokumentace 
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na novou výstavbu v ploše RI, která na tuto předmětnou parcelu (na malé části bezprostředně nava-
zující na stávající plochu RI) umisťuje prvky technické infrastruktury (podzemní) a tuto část také v ná-
vrhu oplocuje. Tedy jde o využití, které je neslučitelné s využitím NS.p (plocha smíšená nezastavěného 
území – přírodní), do něhož je parcela v územním plánu zařazena. V plochách NS totiž územní plán 
nepřipouští stavby a větší doprovodná technická zařízení (aniž definuje tuto velikost), dále se tam ne-
připouštějí umělé změny vegetačního krytu a porušování struktury stávajících remízků a mezí atd. 
Nejeví se vhodným tuto část parcely zařadit ani do jiné plochy v nezastavěném území. Zcela jistě půjde 
o plochu související s hlavním využitím – pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvo-
řící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami (§ 2 stavebního zákona a definice zastavě-
ného stavebního pozemku). Je tedy evidentní, že půjde o území zastavěné, a tedy plochy s totožným 
využitím, jako má stavební pozemek stávající. Proto část parcely č. 816/1 je vymezena jako plocha 
zastavitelná pod společným označením Z50 pro funkci rodinné rekreace RI. 

Nová stavba pro rodinnou rekreaci, která bude na ploše umístěna, má vyřešeno napojení na elektric-
kou energii, pro vytápění bude užito tepelné čerpadlo vzduch-voda. Je také vyřešeno hospodaření 
s vodou: na stavbu studny a tříkomorového septiku s pískovým filtrem (aktuálně není možnost napo-
jení na veřejnou kanalizační síť) už bylo vydáno samostatné stavební povolení. Dešťové vody budou 
využity na pozemku investora (vsakovací těleso s akumulační nádrží, proveden hydrogeologický po-
sudek). 

 

 

 

12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním 
potřeby jejich vymezení 

Změnou územního plánu se neřeší záležitosti nadmístního významu, které nejsou obsaženy v ZÚR ÚK.  

 

 

13. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 

Změna územního plánu neobsahuje prvky regulačního plánu. 
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu je provedeno dle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o sta-
novení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. 

 

§ 3 vyhlášky odst. 2 body a) až g)  

Údaje se předkládají formou tabulky podle přílohy vyhlášky – viz dále. 

 

§ 3 vyhlášky odst. 2 bod h) – údaje o dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospoda-
řování zemědělských a lesních pozemků a sítě polních cest navrhovaným řešením 

Účelové komunikace a síť polních cest nejsou návrhem dotčeny.  

 

§ 3 vyhlášky odst. 2 bod i) – zdůvodnění řešení, které je z hlediska zemědělského půdního fondu 
a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona 

Podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších před-
pisů, se požaduje v územně plánovací činnosti řídit se zásadami dle § 4. K odnětí ZPF může dojít jen 
v nezbytném případě. | Touto změnou územního plánu se nové zastavitelné plochy vymezují proto, že 
byla vyhodnocena jejich nezbytnost, nemožnost uspokojit potřebu na jiných plochách nebo jinak  

 

§ 4 odst. 1 a): Je nutno především odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plo-
chách. | Zastavitelné plochy vymezuje právě ÚP tak, aby další zábory nemohly probíhat mimo ně.  

 

§ 4 odst. 1 b): Je nutno především odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní. | Zábory se 
odehrávají na půdě střídou ochrany 5. 

 

§ 4 odst. 1 c): Je nutno především co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, 
hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. | Organizace ZPF 
není narušena, nikde nevznikají neobhospodařovatelné enklávy, nenarušují se ani hydrologické a od-
tokové poměry. Síť účelových komunikací také není návrhem dotčena. 

 

§ 4 odst. 1 d): Je nutno především odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po 
skončení nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků. | Je odnímáno pouze 
potřebné minimum ZPF. 
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§ 4 odst. 1 e): Je nutno především při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat 
obhospodařování zemědělského půdního fondu. | Takové stavby návrh neumisťuje. 

 

§ 4 odst. 1 f): Je nutno především po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést 
takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována. | Rekultivace nejsou předmětem 
změny ÚP. O návratu dotčené půdy do ZPF se neuvažuje. 

 

Podle § 4 odst. 3 lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. | Ne-
týká se navržené lokality. 

Vyhodnocení záborů se týká jen jedné zastavitelné plochy Z50. Její vymezení vyplývá ze zadání změny 
územního plánu. Další komentáře – ve vazbě na úpravy provedené ve výrokové části – jsou zejm. v ka-
pitole č. 8 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty a dále v kapitole č. 11 Vy-
hodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP, v rozsahu zadání změny.  

 Plocha Z50: Jde o plochu, která rozšiřuje již stávající plochu rodinné rekreace a umožní k ní přímý 
přístup (jižní část u komunikace se záborem ZPF a výměrou 476 m2) a možnost využít ji pro tech-
nické vybavení objektu a další zázemí (v části severní, bez záboru ZPF – plocha ostatní). Zábory 
jsou pouze na třídě ochrany 5. Investice do půdy nejsou dotčeny. 

 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemků určených k plnění funkcí lesa se návrh změny č. 2 územního plánu Blatna nedotkne. 

 



 

 

 

 

 

 

Katastrální území: Blatno u Chomutova 

Označení 
plochy 

Navržené využití 
Souhrn vý-
měry zá-
boru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) Odhad výměry zá-
boru, na které bude 
provedena rekulti-
vace na zeměděl-

skou půdu 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o exis-
tenci staveb 

k ochraně pozemku 
před erozní činností 

vody 

Informace 
podle ustano-
vení § 3 odst.1 

písm. g) 
I II III IV V 

Z50 Plochy rodinné rekreace 0,05     0,05      

Plochy rekreace celkem 0,05           

ZÁBOR ZPF CELKEM 0,05     0,05      
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15. Text s vyznačením změn 

Srovnávací text je uveden jako příloha č. 6 k tomuto textu. Změny jsou indikovány použitím barvy 
(modrý text = nový text, červeně přeškrtnutý text = text rušený) a zvýrazněny po straně svislicí. 

 

 

  



Změna č. 2 územního plánu Blatna 48 

NÁLEŽITOSTI PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

 

16. Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

Obec Blatno obdržela dne 30. 8. 2021 žádost Ing. Jana Maška a Ing. Hany Maškové, oba bytem Cho-
douň 252, 267 51 Chodouň zastoupených Ing. arch. Miroslavem Polákem, bytem V Pěšinách 198, 
521 64 Mnichovice včetně stanovisek Krajského úřadu Ústeckého kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění. Z těchto stanovisek nevyplynula potřeba posouzení vlivů na 
životní prostředí a byl i vyloučen vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Tuto žádost 
obec postoupila Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje a investic, úseku územního plánování 
jako úřadu územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) k posouzení dle § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění 
(dále jen „stavebního zákona“), dne 22. 9. 2021. Úřad územního plánování žádost posoudil dne 10. 12. 
2021. Na základě tohoto posouzení Zastupitelstvo obce Blatno schválilo záměr pořízení Změny č. 2 
Územního plánu Blatno usnesením č. 324/21/2021 na svém zasedání dne 15. 12. 2021 zkráceným 
způsobem dle § 55a, 55b, 55c stavebního zákona a pověřeným zastupitelem pro pořízené této změny 
určilo starostku paní Ivetu Rabasovou Houfovou.  

 

O pořízení byl dne 19. 5. 2021, pod č.j. MMCH/66347/2022 požádán Magistrát města Chomutova, od-
bor rozvoje a investic, jako úřad územního plánování. Jako projektant pro zpracování Změny č. 2 Územ-
ního plánu Blatno (dále jen „změny ÚP“) byl obcí vybrán Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý, který vypracoval 
návrh změny ÚP, na jehož základě pořizovatel zahájil řízení o návrhu změny ÚP pořizované zkráceným 
postupem v souladu s § 55b a § 52 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavebního zákona), v platném znění, a bylo svoláno veřejné projednání na 20. července 
2022 od 15 hod. v čp. 115 v Blatně (kulturní dům Horalka) za účasti pořizovatele, pověřeného zástupce 
obce a veřejnosti – dle prezenční listiny. K tomuto návrhu změny ÚP v rámci veřejného projednání byla 
stanovena lhůta pro uplatnění stanovisek, námitek a připomínek do 27. 7. 2022. V této lhůtě uplatnily 
svá stanoviska dotčené orgány, námitky a připomínky žádné uplatněny nebyly, a to ve lhůtě ani po ní. 
Dne 10. 8. 2022 pořizovatel v souladu s § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavebního zákona), v platném znění, požádal Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor územ-
ního plánování a stavebního řádu o stanovisko z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 
a soulad s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve 
znění jejich Aktualizací č. 1, 2 a 3. Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor územního plánování a staveb-
ního řádu vydal dne 24. 8. 2022 (na MMCH doručeno dne 24. 8. 2022 pod č. j. MMCH/113/114/2022) 
souhlasné stanovisko s připomínkami, které musely být zapracovány do změny ÚP před jejím vydá-
ním. Projektant spolu s pořizovatelem a pověřeným zastupitelem připomínky vyhodnotil a zapracoval. 
Následně v souladu s § 53 odst. 1 pořizovatelka ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotila 
výsledky projednání a zpracovala návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu změny ÚP. Tento návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomí-
nek byl odeslán dne 5. 10. 2022 dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění stanoviska do 30 
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dnů od obdržení. Na základě souhlasu dotčených orgánů s návrhem rozhodnutí o námitkách a s ná-
vrhem vyhodnocení připomínek Zastupitelstvo obce Blatno na svém zasedání dne 14. 12. 2022 roz-
hodlo o námitkách a schválilo vypořádání připomínek a vydalo dne 14. 12. 2022 č. usnesení 41/3/2022 
Změnu č. 2 Územního plánu Blatno Opatřením obecné povahy č. 1/2022. 

 

 

17. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Návrh rozhodnutí o námitkách podaných k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Blatno – vedeného kráceným postupem dle § 55b) a dle § 52 a § 53 odst. 1: 

Žádné námitky v zákonné lhůtě, tj. do 27. července 2022 (ani po ní) dle § 52 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění, k ve-
řejnému projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Blatno nebyly podány. 

 

 

18. Vyhodnocení připomínek 

Návrh vyhodnocení připomínek podaných k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Blatno – vedeného zkráceným postupem dle § 55b) a dle § 52 a § 53 odst. 1 SZ: 

Žádné připomínky v zákonné lhůtě, tj. do 27. července 2022 (ani po ní) dle § 52 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění, k ve-
řejnému projednávání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatno nebyly podány. 

 


