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ODŮVODNĚNÍ 

 K NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 6 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

OBECNÁ ČÁST 

Důvody pořízení návrhu Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky 

Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „návrh aktualizace 
PÚR ČR“), která mění současně platnou Politiku územního rozvoje České republiky (ve znění 
závazném od 1. 9. 2021), zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě usnesení vlády ze dne 
14. července 2022 č. 597, kterým vláda schválila: 

a) návrh na zpracování aktualizace PÚR ČR z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem 
přípravy výstavby vodního díla Skalička ve variantě boční suchá nádrž s manipulovatelným 
objektem, 

b) zkrácení lhůt na projednání návrhu této aktualizace PÚR ČR ve smyslu § 35 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů takto: lhůta stanovená v § 33 odst. 3 se zkracuje na 30 dnů a lhůty stanovené v § 33 odst. 4 
se zkracují na 15 dnů, 

c) a uložila místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci 
s ministrem zemědělství a ministryní životního prostředí a vládě do 30. června 2023 předložit návrh 
aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za 
účelem přípravy výstavby vodního díla Skalička. 

 
 
Návrh této aktualizace se pořizuje z důvodu naléhavého veřejného zájmu v souladu s ustanovením  
§ 35 odst. 5 stavebního zákona. Při pořízení návrhu aktualizace PÚR ČR se postupuje přiměřeně 
jako při pořízení návrhu PÚR ČR, tj. podle § 35 ve spojení s § 33 a § 34 stavebního zákona.  

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K bodu 1  

Čl. (167b): Název článku „SNT“ byl nahrazen novým názvem VoD2, který vyjadřuje, že obsahem článku 

je vodní dílo a pokračuje tak ve sjednoceném nadpisu zavedeném dle PÚR ČR (ve znění závazném 

od 1. 9. 2021).  

K bodu 2  

Čl. (167b): Na základě usnesení vlády č. 597/2022 byl vznesen požadavek na změnu názvu „suchá 

nádrž Teplice“ za „suchá nádrž Skalička“. Jedná se o připravované vodní dílo ve stejné lokalitě, pouze 

se změnou názvu dle katastrálního území. 

K bodu 3  

Čl. (167b): Na základě usnesení vlády č. 597/2022 byl vznesen požadavek na změnu názvu „suchá 
nádrž Teplice“ za „suchá nádrž Skalička“. Jedná se o připravované vodní dílo ve stejné lokalitě, pouze 
se změnou názvu dle katastrálního území. 

K bodu 4   

Čl. (167b): Na základě podnětu vyplývajícího z pracovního znění materiálu Vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území byla navržena úprava článku v bodě „Kritéria a podmínky pro rozhodování o 

změnách v území“ z důvodu minimalizace zásahů do lesních porostů v EVL Hustopeče - Štěrkáč, které 

jsou biotopem lesáka rumělkového, a tím riziko negativního vlivu zmírňovat. Také z důvodu 

minimalizace negativního ovlivnění hodnot ŽP v území, zejména s cílem minimalizovat dopady na 

soustavu NATURA 2000, MZCHÚ, lesní porosty, přírodní léčivé zdroje a vodní režim podzemních a 

povrchových vod. 
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K bodu 5  

Čl. (167b): Na základě usnesení vlády č. 597/2022 byl vznesen požadavek na Aktualizaci Politiky 
územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021).  

Studie Pobečví (zpracovatel Aquatis, 2011) jednoznačně a definitivně potvrdila potřebu výstavby 
vodního díla Skalička (původně Teplice) jako důležitého opatření k transformaci „velkých“ povodňových 
průtoků. S ohledem na skutečnost, že bylo doposud zpracováno 5 variant technického řešení vodního 
díla Skalička, byla jako podklad pro výběr varianty zpracována Multikriteriální analýza (dále jen „MKA“). 

Závěry MKA nejlépe hodnotily variantu V4 (Boční víceúčelová nádrž) a jako druhou nejlépe hodnocenou 
variantu V3 Boční suchá nádrž s manipulovatelným objektem. Výběr varianty V3 (Boční suchá nádrž s 
manipulovatelným objektem, tj. ovladatelným vtokem) byl schválen usnesením vlády č. 597/2022. Volba 
této varianty vychází mimo jiné z Programového prohlášení vlády, jež ve vztahu k výstavbě velkých 
(přehradních) nádrží uvažuje s podporou pouze u záměrů vodárenských nádrží, které budou sloužit k 
přímému zásobování obyvatel pitnou vodou (u vodního díla Skalička nebylo vodárenské využití 
uvažováno).  
 
PÚR ČR nemůže obsahovat takovouto podrobnost technického charakteru, proto je ukládáno v úkolech 
pro územní plánování, aby zásady územního rozvoje, které se vydávají ve větší podrobnosti, stanovily 
podmínky pro další územní přípravu pro tento rozvojový záměr, které jsou podstatné z důvodu 
mimořádně složitého území z hlediska životního prostředí a z hlediska ochrany lázeňských zdrojů. 

K bodu 6  

Schéma 10: Bylo nahrazeno novým schématem, kde došlo k úpravě popisu záměru ze „SNT“ na 

„VoD2“ dle úpravy názvu článku, podle sjednocení nadpisu zavedeném dle PÚR ČR (ve znění 

závazném od 1. 9. 2021).  


