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Stanovisko k návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a 

Vyhodnocení vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na 

udržitelný rozvoj území na udržitelný rozvoj území 

 

Ministerstvo zemědělství jako dotčený orgán podle § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle 

§ 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 42b zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a dále v souladu s § 149 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

sděluje, 

 

že k návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení 

vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj 

území má následující zásadní připomínku. 

 

• Požadujeme, aby byl vyhodnocen možný vliv navrhovaného koridoru na zcela 

nenahraditelný zdroj pitné vody nádrže Vrchlice a jeho povodí.  
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• Upozorňujeme, že navrhovaná trasa koridoru  vede aktivním záplavovým území, kde 

se nesmí povolovat ani provádět stavby s výjimkou nezbytných staveb dopravní 

a technické infrastruktury za podmínky provedených takových opatření, že bude 

minimalizován vliv na povodňové průtoky. 

 

Odůvodnění: 

Dne 24. 3. 2022 obdrželo Ministerstvo zemědělství zprávu oznámení  veřejného projednání 

návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „9. AZÚR SK“) 

a Vyhodnocení 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný 

rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) pod č. j: 035585/2022/KUSK. K tomuto oznámení  byla 

připojena dokumentace prostřednictvím odkazu. Tato dokumentace byla prostudována, 

posouzena a je k ní uplatněna připomínka uvedena ve výroku tohoto stanoviska.  

 

• Připomínka byla uplatněna z důvodu předběžné opatrnosti podle § 13 zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň může dojít 

k  porušení článku 4, Směrnice Evropského parlamentu a rady 2020/2184, který 

členským státům ukládá povinnost při ochraně zdrojů pitné vody vycházet ze zásad 

předběžné opatrnosti. Tato směrnice je platná od 16. prosince 2020 a do našeho 

právního řádu musí být plně transponována do 12. ledna 2023. Tzn., že v době 

projednávané aktualizace může dojít zároveň k nabytí účinnosti právních předpisů, 

které bude obsahovat transponované části této směrnice. 

 

Dále dodáváme, že navrhovaná trasa koridoru pro vysokorychlostní trať  o šířce 200 je vedena 

napříč celým vodárenským povodím nezastupitelného vodního zdroje a územní souvislost 

s tímto zdrojem pitné vody není ve vyhodnocení vlivů vůbec uvedena. Vliv navrhované trasy 

koridoru bude mít vliv na nenahraditelný zdroj pitné vody pro 60 tisíc obyvatel celého 

Kutnohorska, Čáslavska a části Kolínska. Podle VVURÚ kapitoly 3.2 Trendy změny klimatu 

v zájmovém území navrhovaného koridoru se nachází v místě, kde lze předpokládat nárůst 

průměrné roční teploty vzduchu, což bude mít při obdobném množství srážek vliv na 

povrchové a podzemní vody. 

 

Doufáme, že se podaří zajistit řádné posouzení k vyloučení či vyhodnocení vlivů 

navrhovaného koridou veřejně prospěšné stavby vysokorychlostní trati na nezastupitelný 

vodní zdroj, jehož stav již dnes není po bilanční, tak po kvalitativní stránce jednoduchý.  

 

Děkujeme za spolupráci. 
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S pozdravem 

 

 

%%%el_podpis%%% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ing. Alena Binhacková 

ředitelka odboru 
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