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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 17. března 2021 Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Konkrétně požadujete ve své žádosti zaslání správního aktu, kterým byl 

stanoven prvek územního systému ekologické stability (ÚSES) – nadregionální biokoridor 

zasahující do pozemku parc. č. 536/1 v k. ú. Horoušany, okr. Praha-východ. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Ministerstvo podle § 79 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") ve smyslu písm. s) uvedeného odstavce, provádí 

„vymezení a hodnocení nadregionálního (územního) systému ekologické stability“  při pořizování 

zásad územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) jednotlivých krajů a hl. m. Prahy, resp. při jejich 

aktualizaci, a to v podrobnosti odpovídající obsahu a měřítku ZÚR podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (dále "stavební zákon"), a prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu. Ministerstvo jako orgán ochrany přírody příslušný k vymezování a hodnocení NR ÚSES 

podle ZOPK není oprávněno NR ÚSES vymezit závazně, správním aktem. Jako příslušný orgán 

ochrany přírody ve smyslu § 27 stavebního zákona poskytuje návrhy vymezení NR ÚSES 

pořizovatelům územně analytických podkladů, resp. pořizovatelům územně plánovací 

dokumentace krajů; tyto údaje jsou pak předmětem koordinace zájmů v území ve smyslu § 18 a 

19 stavebního zákona v procesu pořizování ZÚR.  

Nadregionální ÚSES je společně s regionální úrovní ÚSES v ZÚR závazně vymezován plochami pro 

nadregionální a regionální biocentra a koridory pro nadregionální a regionální biokoridory. Takto 

koncepčně vymezený "nadmístní" ÚSES je následně v územních plánech obcí prostorově 

zpřesňován (v mezích podmínek stanovených ZÚR) a doplněn o vymezení místní (lokální) úrovně 

ÚSES. Územními plány obcí jsou pak v plochách s rozdílným způsobem využití stanoveny takové 

podmínky využití území, aby ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZOPK ve veřejném zájmu umožnily 
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vytvoření "vzájemně propojeného souboru přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu" dle § 3 odst. 1 písm. a) ZOPK. 

V předmětném území, tedy v k.ú. Horoušany, je Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje 

(dále jen „ZÚR SK“) od roku 2011 vymezen koridor pro mezofilní hájovou větev (osu) 

nadregionálního biokoridoru ÚSES (dále jen „NR BK ÚSES“), který propojuje nadregionální 

biocentrum ÚSES "Vidrholec" a NR BK K68. Tento koridor je ve zmíněné územně plánovací 

dokumentaci kraje označen kódem K67.  

Správním aktem závazně vymezujícím v předmětném území koridor pro nadregionální biokoridor 

ÚSES K67 (NR BK ÚSES), je opatření obecné povahy, kterým dne 19. prosince 2011 zastupitelstvo 

Středočeského kraje vydalo ZÚR SK. Dokumentace je přístupná na portálu územního plánování 

Středočeského kraje v odkazu http://gis.kr-stredocesky.cz/docs/reg (složka ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

NA ÚROVNI KRAJE / ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE SK / ZÚR SK). 

Doplňujeme, že ZÚR SK ve vztahu k NR a R ÚSES stanovily úkol pro územní plánování "zpřesnit 

vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES 

a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální 

parametry a zajištěna jejich funkčnost". 

V § 54 odst. 6 stavebního zákona je obcím uložena povinnost "bez zbytečného odkladu uvést 

do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým 

plánem a schválenou politikou územního rozvoje" a zároveň je omezeno rozhodování o území 

v obcích, neboť do doby uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací "nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem nebo s politikou územního 

rozvoje".  

Z informací veřejně dostupných na portálu územního plánování Středočeského kraje 

(https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/), kde je mj. zobrazen také územní plán obce 

Horoušany, je patrné, že v tomto územním plánu není příslušný úsek koridoru pro NR BK ÚSES 

K67 podle nadřazené územně plánovací dokumentace upřesněn, resp. vymezen. Podle veřejně 

dostupných údajů z Evidence územně plánovací činnosti obcí, kterou vede Ústav územního rozvoje 

(http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp), byl dosud platný územní plán obce Horoušany vydán 

19. prosince 2001 a nabyl účinnosti 1. ledna 2002, tedy dlouho před účinnosti ZÚR SK.  

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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