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40.

SDĚLENÍ
odboru legislativního MŽP

k vymezování územního systému ekologické stability

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
vymezení systému ekologické stability (SES) stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány ochrany přírody a orgány územ-
ního plánování ve spolupráci s dalšími orgány státní správy. Ochrana SES je ze zákona povinností všech vlastníků a uži
vatelů pozemků a jeho vytváření je veřejným zájmem. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva život-
ního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany přírody vytváří plán SES. Tento plán je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace
nebo vydání územního rozhodnutí, provádění pozemkových úprav atd. Tento plán schvaluje příslušný orgán územního
plánování stanovený zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (sta-
vební zákon) v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí. Teprve potom se SES stává závazným. Před
schválením plánu SES je nutno jej předložit k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům pří-
slušného řízení. Účast vlastníků dotčených pozemků při vytváření územně plánovací dokumentace nebo vydávání územ-
ního rozhodnutí je právně upravena ve stavebním zákonu. Tam mohou vlastníci dotčených pozemků uplatnit své námitky.

V případě pozemkových úprav je plán SES s vlastníky dotčených pozemků projednáván až na úrovni projektů,
zejména při projednávání komplexních pozemkových úprav v řízení, které zabezpečuje pozemkový úřad, není-li to pro-
jednáváno v územním řízení.

Podle § 59 odst. 2 zákona v případě, že SES vyžaduje změnu v užívání pozemku, s níž vlastník nesouhlasí, mu nabídne
příslušný pozemkový úřad výměnu jeho pozemku za jiný v přiměřené výměře i kvalitě.
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