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Předkládací zpráva 
 

Vládě je předkládán materiál „Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky“, 
který byl zpracován v souladu s § 35 odst. 5 stavebního zákona [zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů] a na základě usnesení 
vlády ze dne 14. července 2022 č. 597.   
 
Výše zmíněným usnesením vlády č. 597/2022: 
 

- Vláda projednala materiál: „Návrh výběru varianty technického řešení vodního díla Skalička včetně 
návrhu na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého 
veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Skalička“, jehož předkladatelem bylo 
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. 

- Vláda uložila místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj úkol zpracovat 
ve spolupráci s ministrem zemědělství a ministryní životního prostředí předmětnou aktualizaci 
Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) a předložit ji vládě v termínu do 30. 
června 2023.  

 
V současné době je platná PÚR ČR, ve znění závazném od 1. 9. 2021. 
 
Předkládaný návrh Aktualizace č. 6 PÚR ČR představuje tzv. mimořádnou aktualizaci PÚR ČR, 
tj. aktualizaci z důvodu naléhavého veřejného zájmu, jejíž pořízení stavební zákon umožňuje v souladu 
s § 35 odst. 5. Podnět pro pořízení této aktualizace PÚR ČR vzešel od Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí.  U mimořádné aktualizace PÚR ČR není vyžadováno předložit vládě 
Zprávu o uplatňování PÚR ČR a vláda může také rozhodnout o zkrácení lhůt pro projednávání 
stanovených stavebním zákonem.   
 
V případě předmětné Aktualizace č. 6 PÚR ČR vláda schválila zkrácení lhůty pro vydání stanovisek 
ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů (v rámci mezirezortního připomínkového řízení) 
o polovinu, tj. z 60 dnů na 30 dnů. Vláda rovněž schválila zkrácení lhůt týkajících se veřejného 
projednání návrhu této aktualizace PÚR ČR o polovinu, tj. z 30 dnů na 15 dnů.  
 
Aktualizací č. 6 PÚR ČR nedochází ke koncepční změně. Jejím obsahem je úprava čl. (167b) v kap. 6 
PÚR ČR tak, že je změněn název suché nádrže Teplice na suchou nádrž Skalička, a dále je v úkolech 
pro územní plánování v čl. (167b) stanoven požadavek na vymezení boční suché nádrže 
s manipulovatelným objektem v příslušných zásadách územního rozvoje.  
 
Naléhavý veřejný zájem pro pořízení této mimořádné aktualizace PÚR ČR vyplývá z následujícího: 

- z potřeby splnění úkolu, který vláda uložila ministru zemědělství usnesením vlády č. 618 ze dne 
12. 7. 2021 k Aktualizaci č. 4 PÚR ČR v bodu III/3b: zpracovat ve spolupráci s ministrem 
životního prostředí a vládě do 31. prosince 2021 (termín prodloužen do 30. 6. 2022) předložit 
návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu 
naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Skalička v návaznosti 
na výsledky multikriteriální analýzy k vodnímu dílu Skalička podle bodu III/3a tohoto usnesení, 

- na základě závěrů a doporučení multikriteriální analýzy pořízení ministerstvem zemědělství je 
třeba provést aktualizaci PÚR ČR a Zásad územního rozvoje Olomouckého a Zlínského kraje 
tak, aby byl změněn název ze suché nádrže Teplice na suchou nádrž Skalička a upraven popis 
technické specifikace, 

- vodní dílo Skalička, jako součást navrhovaných protipovodňových opatření v povodí řeky 
Bečvy, je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky 
Bečvy, naléhavost je dána taktéž postupnou realizací liniových opatření v intravilánech sídel 
v Pobečví, neboť požadované úrovně protipovodňové ochrany lze dosáhnout pouze v případě 
realizace vodního díla Skalička, 

- vodní dílo Skalička umožní zásadní navýšení protipovodňové ochrany sídel, ochrání téměř 
100 000 obyvatel a zamezí vzniku škod v tomto území, 

- prohlubujícího se nepříznivého trendu klimatické změny projevujícího se ve zvýšeném výskytu 
hydrologických extrémů (včetně extrémních povodní).  
 

Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku č.j. MZP/2022/710/2213 ze dne 23. 6. 2022 
v souladu s § 33 odst. 1 stavebního zákona a postupem podle ustanovení § 10i odst. 2 zákona 
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č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, sdělilo, že je  
nutné návrh předmětné mimořádné aktualizace PÚR ČR posuzovat z hlediska jeho vlivů na životní 
prostředí, jelikož může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bylo nutné zpracovat vyhodnocení 
vlivů návrhu Aktualizace č. 6 PÚR ČR na životní prostředí, a dále byl vznesen požadavek posouzení 
vlivu koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, 
a tedy bylo nutné zpracovat i vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 6 PÚR ČR na udržitelný rozvoj 
území.  
 
V návrhu usnesení vlády k předmětné Aktualizaci č. 6 PÚR ČR je v bodě I. uvedeno, že vláda zrušuje 
body III/1. a) až bd) a III/4 v usnesení vlády ze dne 12. července 2021 č. 618. Tímto usnesením vlády 
byla schválena předchozí aktualizace PÚR ČR.  
 
Předkládaný materiál nemá bezprostřední dopady na podnikatelské prostředí, veřejné rozpočty, 
ani na rovnost mužů a žen. 
 
Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení bude doloženo dle skutečnosti 
(Pozn.: Bude doplněno dle skutečnosti po vypořádání mezirezortního připomínkového řízení). 
  

 


