
Příloha č. 2 – Vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů 
sousedních států a výsledků konzultací s nimi  

Aktualizace č. 1 ZÚR KK, ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Seznam vyjádření orgánů sousedních států a výsledků konzultací ke společnému 

jednání 

 

1 Vláda Horní Franky Bayreuth 

2 Vláda Horní Falc Regensburg 

3 Okresní úřad Vogtlandkreis Plauen 

4 Plánovací svaz regionu Chemnitz Zwickau 

5 Saské státní ministerstvo vnitra, odbor zemského 
rozvoje, geodézie a sportu 

Dresden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Příloha č. 2 - Vyhodnocení vyjádření sousedních států a výsledků konzultací ke společnému jednání

Aktualizace č. 1 ZÚR KK,ODŮVODNĚNÍ

k vydání

č.

Odesílatel                

adresa                            

ze dne

Obsah připomínky - SRN                                                                            
Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení připomínky                                                                                                           

Odůvodnění                                                                                                                            

Pokyny k úpravě dokumentace A1-ZÚR před veřejným projednáním                                               

Vážené dámy a pánové,mnohokrát děkujeme za zapojení Vlády Horní Franky 

do aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. V zásadách 

územního rozvoje jsou Horní Franky okrajově ovlivněny výroky k rozvoji 

přeshraničního rozvoje a z opatření v oblasti příhraniční oblasti na Horní 

Franky.Rádi bereme na vědomí, že plánovaná průmyslová zóna Aš, která by 

měla významný dopad na maloobchodní strukturu v příhraničí Horních 

Frank, při aktualizaci Zásad územního rozvoje bez náhrady odpadla. 

Bez připomínek.

Aktuální výroky k přeshraničnímu rozvoji podél rozvojových os 

v přeshraničním prostoru směrem Horní Franky pro cestovní ruch, pěší a 

cykloturistiku, cyklistiku a pěší stezky, stejně jako pro dopravní a 

energetickou infrastrukturu, jsou v souladu s cíli a zásadami územního plánu 

Horní Franky v přeshraničním rozvoji.

Zvláště vybudování železniční trasy Praga- Norimberk přes Plzeň, Cheb, 

Schirnding a Marktredwitz je nadále v zájmu Horních Frank.

Aktuálně na severu, pro nemotorizovanou dopravu otevřený hraniční přechod 

u Neuhasenu, je v zásadách představen koridor D78 pro plánovanou 

výstavbu nové přeshraniční silnice, která by měla být napojena 

v bezprostřední blízkosti hranice na již leta vybudovanou státní silnici St 

2192 z Rehau do Neuhausenu. Z našeho pohledu se v tuto chvílí obáváme, že 

by mohlo u navrhované trasy severně od  Štítarského vrchu při otevření 

hranice pro všechnu veřejnou dopravu, dojít ke konfliktu s perlorodkou říční, 

neboť by mohlo být ohroženo povodí Újezdského potoka (Mähringsbach). 

Při změně trasy jižněji by docházelo k těmto konfliktům pravděpodobně 

méně.

D78 Připomínce se vyhovuje.                                                                   

Odůvodnění:                                                                                                              

Upozornění týkající se možného vlivu koridoru D78 na perlorodku říční v 

povodí Újezdského potoka bude prověřeno a případně zohledněno (např. 

vedení koridoru jižněji) v rámci zpracování úpravy dokumentace před 

veřejným projednáním.                                                                                              

Pokyn k úpravě č. 16 :                                                                                               

Prověřit a případně upravit průběh vedení koridoru pro VPS D87 a místo 

překročení státní hranice.

1 Vláda Horní 

Franky 

Ludwigstraße 

20 5444 

Bayreuth       

2. 9. 2015
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Aktualizace č. 1 ZÚR KK,ODŮVODNĚNÍ

k vydání

č.

Odesílatel                

adresa                            

ze dne

Obsah připomínky - SRN                                                                            
Část/Kód 

A1-ZÚR
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Pokyny k úpravě dokumentace A1-ZÚR před veřejným projednáním                                               

1 Vláda Horní 

Franky 

Ludwigstraße 

20 5444 

Bayreuth       

2. 9. 2015

Děkuji za zapojení  Vlády Horní Falce do procesu vyjádření se k postupu 

k 1. Aktualizace ZÚR Karlovarského kraje a za vynikající zpracování 

překladu příloh. Po prohlídnutí a kontrole příloh můžeme konstatovat, že ze 

strany Vlády Horní Falc nemáme k předložené aktualizaci ZÚR žádné 

námitky. Navrhované  změny nebudou mít žádný přímý dopad na oblast 

Horní Falc.

Bez připomínek.

Po odborné stránce se nám jeví jako zajímavý cíl D.I.3, a to oblast  dřívější 

vojenské pohraniční stráže a kontroly, která  by mohla vést k novému využití 

díky vybudování systému pro monitorování přírodních situací po celém 

regionu, tj. systém sledování životního prostředí.  

D.I.3:          

S01 - S13
Vysvětlení:                                                                                                                          

Na základě výsledků projednání, zejména stanovisek některých dotčených 

orgánů, budou Plochy pro specifické využití "celokrajský systém 

monitoringu přírodních situací" v rámci úpravy A1-ZÚR pro veřejné 

projednání z dokumentace vypuštěny.    

3 Okresní úřad 

Vogtlandkrei

s, 

Bahnhofstraß

e 46-48

Plauen 08523,

10. 9. 2015

Vážené dámy, vážení pánové, Projekční svaz (Planungsverband) kraje 

Chemnitz předal Okresnímu úřadu Vogtlandkreis Váš výše uvedený dopis s 

prosbou o stanovisko.                                                                                             

Níže uvádíme výsledek, ke kterému Okresní úřad dospěl po prověření 

situace: Ochrana přírodyV hraničním Karlovarském kraji jsou na saské 

straně chráněné krajinné oblasti, přírodní chráněné oblasti, oblasti FFH a 

SPA a nesčetné zákonem chráněné dílčí biotopy.Z hlediska ochrany přírody 

se na obě lokality S02 a S03 jako plochy pro specifické využití (bod 

38/D.I.3) díváme velmi kriticky a žádáme, aby u lokality S02 byl vypuštěn 

text "s doplněním sekce větrné elektrárny" a aby při realizaci projektů bylo 

provedeno přeshraníční hodnocení vlivů na životní prostředí resp. povolovací 

zkouška.

S02, S03 Připomínce se vyhovuje.                                                                                

Odůvodnění:                                                                                                                 

Na základě výsledků projednání, zejména stanovisek některých dotčených 

orgánů, budou Plochy pro specifické využití "celokrajský systém 

monitoringu přírodních situací" v rámci úpravy A1-ZÚR pro veřejné 

projednání z dokumentace vypuštěny.                                                               

Pokyn k úpravě č. 1 :                                                                                                       

Vypustit z dokumentace plochy S01 až S13. 

2 Vláda Horní 

Falc  

Emmeramspla

tz 8, 93047 

Regensburg      

10. 9. 2015
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č.

Odesílatel                
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Vyhodnocení připomínky                                                                                                           
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1 Vláda Horní 

Franky 

Ludwigstraße 

20 5444 

Bayreuth       

2. 9. 2015

Zdůvodnění Plocha pro specifické využití S02 počítá podle textu D.I.3 s 

možností instalace stožárů pro sledování přírodních situací s "doplněním 

sekce větrné elektrárny". S02 leží necelý jeden kilometr od státní hranice se 

Spolkovou republikou Německo a je blízko saského lázeňského střediska 

Bad Brambach. Kromě toho se nachází blízko již vybudovaného větrného 

parku na českém území přímo západně od Bad Brambachu, takže by zde 

došlo ke koncentraci ploch pro využití větrné energie. Takový vývoj 

pokládáme za neslučitelný se zájmy lázeňského provozu, cestovního ruchu a 

ochrany krajiny na saském území. Realizace této větrné elektrárny by 

zhoršila optický obraz krajiny u velkých částí chráněné krajinné oblasti 

"Horní Vogtland" a snížila by hodnotu přírodní rekreace i odpočinkové 

funkce lázeňského regionu Bad Brambach / Bad Elster.

S03 leží ještě blíže u státní hranice (cca 500 m) a u turisticky cenných areálů 

horního Vogtlandu na saské straně. Kromě toho se zde podél státní hranice 

západně od Klingenthalu rozkládá evropská ornitologická rezervace 

"Elstergebirge". Proto bude v případě budování stožárů potřebné specifické 

prověření slučitelnosti s cíli sítě Natura 2000.

V případě dotazů z oblasti ochrany přírody je k dispozici paní Hausburg, 

Tel.: 03741/392 2136, e-mail: hausburg.dagmar@vogtlandkreis.de.

Budování okresních silnic                                                                                                          

Individuální doprava a výměna hospodářských statků mezi Českou 

republikou a okresem Vogtlandkreis probíhá prostřednictvím řady 

přeshraničních silničních spojení, z nichž některá která byla v minulosti 

rozšířena. Další rozšiřování, která povedou k dalšímu zlepšení, se plánují 

(např. S 306 Bad Elster).Zlepšení přeshraniční dopravy přinese také uzavření 

kooperační smlouvy o přípravě a realizaci projektu "Obnovení historického 

přeshraničního silničního spojení Plesná - Bad Brambach - (Aš)" s Českou 

republikou v letošním roce.

Bez připomínek.
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k vydání

č.
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1 Vláda Horní 

Franky 

Ludwigstraße 

20 5444 

Bayreuth       

2. 9. 2015

V aktuálním znění koncepce cyklistického provozu svobodného státu Sasko 

jsou na německé i české straně obsaženy propojovací trasy mezi stávajícími 

cyklostezkami. Ty by měly být v příštích letech po dohodě s partnery nově 

vybudovány nebo vylepšeny.

Bez připomínek.

V případě dotazů k výstavbě okresních silnic je k dispozici pan Rentsch, tel. 

03741/392 2320, e-mail: Rentzsch.Dietmar@vogtlandkreis.de.

Stanovisko Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice k Aktualizaci č. 

1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje.

Vyjádření bylo vypořádáno v rámci konzultace uskutečněné dne 23. 10. 2015 

– viz Zápis z konzultace se sousedním státem.       

Osy                                                                                                                              

kap. B II.2 Rozvojové osy nadmístního významu ve spojení s mapou 

A.1:Rozvojové osy nadmístního významu ROS-N3 (Ostrov) - Jáchymov - 

státní hranice ČR / Německo (- Oberwiesenthal) a (Ostrov) - Pernink - 

státního hranice ČR / Německo (- Johanngeorgenstadt), vymezené v textové 

části v kapitole B II.2 na str. 14 pod bodem (8) pokračují v regionu Saská 

Kamenice spojovacími a rozvojovými osami nadregionálního významu Saská 

Kamenice (Chemnitz) - Annaberg-Buchholz - Oberwiesenthal, případně 

Cvikov (Zwickau) - sdružení středních center Silberberg - Johangeorgenstadt, 

stanovenými již Zemským rozvojovým plánem Svobodného státu Sasko 2013 

(Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 des Freistaates Sachsen). Nicméně je 

rozvojová osa nadmístního významu (Ostrov) - Jáchymov - státní hranice ČR 

/ Německo (- Oberwiesenthal) vyznačena jako rušená linie vazeb 

rozvojových os nadmístního významu.                                                                                                      

Osa- Pernink - státní hranice ČR / Německo (- Johanngeorgenstadt) není 

obsažena vůbec.

B.II. Připomínce se částečně vyhovuje.                                                                          

Odůvodnění:                                                                                                    

Grafické vyjádření rozvojových os bylo Aktualizací č.1 ZÚR KK změněno a 

není vyloučeno, že dojde v budoucnu ještě k jeho úpravě v souvislosti s 

upřesněním metodických doporučení MMR. Grafické vyjádření není shodné 

s grafickým vyjádřením rozvojových os v Regionálním plánu Chemnitz, 

nicméně návaznosti na rozvojové osy sousedního Saska musí být 

respektovány. (více viz Zápis z konzultace)                                                                                     

Pokyn k úpravě č. 54 :                                                                                           

Prověřit návaznosti na rozvojové osy Saska a zpřesnit formulace v textové 

části dokumentace (případně také u specifické oblasti) tak, aby byly 

srozumitelné vzájemné návaznosti rozvojových os a charakteristiky  území 

nebyly ve vzájemném rozporu. 

Plánovací 

svaz regionu 

Chemnitz 

Verbandsgesc

häftsstelle

Werdauer 

Straße 62

08056 

Zwickau

16. 9. 2015

4
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Aktualizace č. 1 ZÚR KK,ODŮVODNĚNÍ

k vydání

č.

Odesílatel                

adresa                            

ze dne

Obsah připomínky - SRN                                                                            
Část/Kód 

A1-ZÚR

Vyhodnocení připomínky                                                                                                           

Odůvodnění                                                                                                                            

Pokyny k úpravě dokumentace A1-ZÚR před veřejným projednáním                                               

1 Vláda Horní 

Franky 

Ludwigstraße 

20 5444 

Bayreuth       

2. 9. 2015

Stejně tak i osa Cheb - Vojtanov - Bad Brambach, která by měla své 

pokračování v ose nadregionálního významu ze Zemského rozvojového 

plánu 2013 Plavno (Plauen) - Olešnice (Oelsnitz/V.) - Bad Brambach - Cheb - 

Plzeň, je v mapě vyznačena jako rušená linie vazeb rozvojových os 

nadmístního významu a v textové části není obsažená vůbec. Ani v textové, 

ani v mapové části není obsaženo možné pokračování regionální spojovací a 

rozvojové osy "u" v regionu Karlovy Vary (Cvikov - sdružení středních 

center Göltzschtal - Klingenthal - Kraslice - Sokolov) z Návrhu Regionálního 

plánu regionu Saská Kamenice. Stejně tak jsou v kapitole  C.I. SPECIFICKÉ 

OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU Zásad územního rozvoje 

(ZÚR) jako takovéto území definovány Krušné hory. V tomto území je nutno 

rozvíjet a zkvalitňovat funkční a prostorové přeshraniční vazby v území 

Kraslice - Klingenthal (viz bod a) str. 16). Tyto rozdílné závěry jsou ve 

vzájemném rozporu a měly by být odstraněny.

Celkově by pro shora uvedené přeshraniční osy z regionu Saská Kamenice 

mělo být územním plánováním zajištěno pokračování do regionu Karlovy 

Vary. Odpovídajícím způsobem by měla být textová a mapová část doplněna 

a přepracována.

DOPRAVA                                                                                                                    

Mapy A2 a A.4                                                                                                                  

V mapách bylo vypuštěno stanovení koridoru pro silniční dopravu "D12" 

západně od Hranic. Důvody nejsou z předložených podkladů patrné. 

Domníváme se, že k tomu došlo na základě v tomto koridoru probíhajícího a 

v současné době již realizovaného obchvatu obce Hranice (zprovoznění 

12/2010).

D12 Bylo vysvětleno v rámci konzultace konané 23. 10. 2015. Důvodem 

vypuštění koridoru D12 je realizace stavby.
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1 Vláda Horní 

Franky 

Ludwigstraße 

20 5444 

Bayreuth       

2. 9. 2015

CESTOVNÍ RUCH                                                                                                          

Vazby ke společné česko-německé kandidatuře na Světové dědictví 

UNESCO "Montánní kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří" by měly být 

vytvořeny především i v souvislosti s přeshraničním cestovním ruchem. 

Vhodnou se zdá být především kapitola E.II.  ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH HODNOT (str. 74, 

75) a F.I. OBLAST SPECIFICKÝCH KRAJIN KRUŠNOHOŘÍ (A) (str. 

80).

kapitola 

E.II.
Připomínce se nevyhovuje.                                                                                       

Odůvodnění:                                                                                                               

Vzhledem ke stále neukončenému procesu kandidatury není tato 

hodnota/limit do A1-ZÚR zapracována. Projevy hornické činnosti v 

Krušnohoří (tedy předmět ochrany) jsou chráněny jinými nástroji.

Plochy pro specifické využití                                                                                         

kap. D.I.3 Plochy pro specifické využitíJako plochy pro specifické využití 

jsou stanoveny mimo jiné plochy, uvedené v (21) S02 - Záhoř (str. 27) a (24) 

S05 - Na radaru (str. 28). Na těchto plochách se předpokládá využití 

"Umístění stožáru pro monitoring přírodních situací s doplněním o sekci 

větrné elektrárny". Z předložených podkladů však nelze dovodit, do jaké 

míry bude na těchto lokalitách stanoveno, případně umožněno umístění 

zařízení pro využití energie větru, významných pro území. V těchto 

lokalitách je nutno zřizování zařízení pro využití energie větru zamezit.

S02, S05 Připomínce se vyhovuje.                                                                                

Odůvodnění:                                                                                                              

Na základě výsledků projednání, zejména stanovisek některých dotčených 

orgánů, budou Plochy pro specifické využití "celokrajský systém 

monitoringu přírodních situací" v rámci úpravy A1-ZÚR pro veřejné 

projednání z dokumentace vypuštěny.                                                               

Pokyn k úpravě č. 1 :                                                                                                       

Vypustit z dokumentace plochy S01 až S13. 

Vypuštění (dosavadní) podkapitoly 2.6 Obnovitelné a alternativní zdroje 

energiíbod 146, str. 57(Dosavadní) podkapitola 2.6 Obnovitelné a 

alternativní zdroje energií byla vypuštěna. Z předložených podkladů nelze 

dovodit, do jaké míry bude zřizování zařízení pro využití energie větru, 

významných pro území, regionem do budoucna vůbec řízeno.

kapitola D. Bylo vysvětleno v rámci konzultace 23. 10. 2015.                                                 

Vzhledem k absenci jednotné metodiky pro vymezování ploch pro větrné 

elektrárny (nebo obdobné regulace) v územním plánování v ČR, je tento typ 

záměrů regulován prostřednictví obecné ochrany hodnot krajiny - kapitola F., 

čl. (3), písm. k) A1-ZÚR.
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1 Vláda Horní 

Franky 

Ludwigstraße 

20 5444 

Bayreuth       

2. 9. 2015

Obecná připomínka: Plánovacímu svazu byly zaslány textové a mapové 

podklady v překladu do němčiny. V tomto překladu jsou obsaženy výlučně 

změny, vyplývající ze zapracování nového obsahu, případně vypuštění 

dosavadního obsahu ze současně platných Zásad územního rozvoje.  V 

jednotlivých kapitolách textové části nebyly bohužel uvedeny ani odkazy na 

odpovídající kartografické zobrazení. Vytvoření textových a kartografických 

souvislostí je tak možné pouze obtížně.  Na internetových stránkách kraje je 

k dispozici úplná dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje pouze v českém jazyce.

V rámci konzultace konané dne 23. 10. 2015 byla dokumentace podrobně 

představena, zodpovězeny všechny dotazy a v případě zájmu zaslány další 

požadované podklady.

Pro komplexní obsahové vyhodnocení zamýšlených forem využití území v 

pohraničí proto Plánovací svaz žádá o poskytnutí digitálních dat zamýšlených 

mapových zobrazení (z našeho pohledu se podle internetových stránek Kraje 

jedná o mapy B1 až B.7).
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5 Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství obdrželo 

prostřednictvím českého velvyslanectví v rámci ustanovení o přeshraničním 

posuzování vlivů na životní prostředí podklady k Aktualizaci č. 1 Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje. Tyto podklady byly odborně 

vyhodnoceny a předány referátu pro zemské a regionální plánování Saského 

státního ministerstva vnitra, do jehož působnosti otázky územního plánování 

patří.

Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství upozorňuje na 

skutečnost, že z pohledu odborné ochrany přírody by mohl existovat 

konfliktní potenciál, vycházející z rozvojových ploch pro sport a rekreaci (č.  

12 Boží Dar, Klínovec a č.  13 Stříbrná, Bublava) v hřebenové oblasti 

Krušných hor v česko-saském pohraničí. Rozvoj těchto ploch by mohl 

ovlivňovat předměty ochrany v Sasku, možné vlivy je nutno posoudit blížeji. 

Dotčená území jsou uvedena v Příloze tohoto dopisu. Konzultace ve smyslu 

§ 8 odst.  2 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí nejsou 

požadovány.

Připomínce se vyhovuje.                                                                          

Odůvodnění:                                                                                                                                       

Předmětem A1-ZÚR je rozšíření plochy nadmístního významu Jáchymov - 

Boží Dar - Klínovec (12) a úprava vymezení plochy nadmístního významu 

(zmenšení/zvětšení) Stříbrná - Bublava (13a/13b). Změny jsou navrhovány 

na základě územně plánovacího podkladu Územní studie horských oblastí 

(2012). Změny ve vymezení ploch byly posouzeny z hlediska vlivu na 

urdžitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení SEA a NATURA 2000). 

Upozornění na možnost konfliktního potenciálu těchto ploch z pohledu 

ochrany přírody bude v rámci úpravy před veřejným projednání znovu 

důkladně prověřeno.                                                                                                                                    

Pokyn k úpravě č. 55 :                                                                                                                                      

Podrobně prověřit upozornění na možný vliv úprav rozvojových ploch 

nadmístního významu 12 a 13a na předměty ochrany v Sasku. Výsledky 

prověření zapracovat do dokumentace VV URÚ  a zároveň vypracovat 

samostatný ucelený materiál, který bude zaslán pořizovatelem na Saské 

státní ministerstvo vnitra a Saské státní ministerstvo životního prostředí a 

zemědělství k vyjádření.

Z pohledu Saského státního ministerstva vnitra vyplývají pro další proces 

pořizování Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 

následující připomínky, o jejichž zohlednění prosíme i navzdory ukončeného 

projednávání s orgány veřejné správy:

Saské státní 

ministerstvo 

vnitra, odbor 

zemského 

rozvoje, 

geodezie a 

sportu     

Wilhelm-

Buck-Str.2             

01097 

Dresden      

10. 11. 2015
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Stanovisko k návrhu Aktualizace č.  1 Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje vychází z platného Zákona o prostorovém uspořádání a 

zemském plánování Svobodného státu Sasko (Landesplanungsgesetzes 

(SächsLPIG)) a Zemského rozvojového plánu Saska 2013 

(Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013)).

Připojujeme se k závěrům stanoviska Plánovacího svazu regionu Saská 

Kamenice (Planungsverband Region Chemnitz), které máme k dispozici, 

především v oblastech "Osy", "Doprava" a "Cestovní ruch". Karlovarský kraj 

žádáme o odstranění rozporů mezi textovou a mapovou částí. Podporujeme 

žádost Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice o předložení kompletních 

textových a mapových podkladů.

Připomíce se částečně vyhovuje.                                                                                    

Odůvodnění:                                                                                                                 

Vyjádření Plánovacího svazu regionu Chemnitz bylo vypořádáno  v rámci 

konzultace uskutečněné dne 23. 10. 2015 – viz zápis z konzultace se 

sousedním státem.                                                                                                

Vypořádání jednotlivých částí vyjádření (Osy, Doprava a Cestovní ruch) viz 

výše.                                                                                                                                 

V rámci konzultace konané dne 23. 10. 2015 byla dokumentace podrobně 

představena, zodpovězeny všechny dotazy a v případě zájmu zaslány další 

požadované podklady.

Zdůrazňujeme nutnost pokračování přeshraničních spojovacích a 

rozvojových os mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a jejich 

harmonizaci s cílem dalšího posílení přeshraničních rozvojových impulsů. 

Během 10. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro územní rozvoj ve 

dnech 20. - 21. května 2015 v Kadani bylo k bodu "Harmonizace 

přeshraničních nadregionálních a regionálních spojovacích a rozvojových os" 

dohodnuto, že Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci 

s Libereckým krajem uspořádá interní jednání na toto téma a k možnostem 

úpravy metodiky pro vymezování rozvojových a spojovacích os. Po interním 

odsouhlasení na české straně může být vyvolána následně společná schůzka 

se saskými partnery. Termín pro toto setkání (v Libereckém kraji) byl 

avizován na druhou polovinu roku 2015.

Připomíce se částečně vyhovuje.                                                                               

Odůvodnění:                                                                                                    

Grafické vyjádření rozvojových os bylo Aktualizací č. 1 ZÚR KK změněno a 

není vyloučeno, že dojde v budoucnu ještě k jeho úpravě v souvislosti s 

upřesněním metodických doporučení MMR. Grafické vyjádření není shodné 

s grafickým vyjádřením rozvojových os v Regionálním plánu Chemnitz, 

nicméně návaznosti na rozvojové osy sousedního Saska musí být 

respektovány. (více viz. Zápis z konzultace)                                                                                     

K problematice harmonizace přeshraničních spojovacích a rozvojových os 

uvádíme, že schůzka avizovaná na jednání Česko-saské pracovní skupiny pro 

územní rozvoj se do doby ukončení vypořádání společného jednání 

neuskutečnila.                                                                                           

Pokyn k úpravě č. 54 :                                                                                           

Prověřit návaznosti na rozvojové osy Saska a zpřesnit formulace v textové 

části dokumentace (případně také u specifické oblasti) tak, aby byly 

srozumitelné vzájemné návaznosti rozvojových os a charakteristiky  území 

nebyly ve vzájemném rozporu. 
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V předloženém dokumentu, stejně jako v Aktualizaci č. 1 Politiky územního 

rozvoje České republiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z 

roku 2014 chybí jasně formulované cíle pro přeshraniční spolupráci se 

Svobodným státem Sasko. S odkazem na stanovisko Saského státního 

ministerstva vnitra k Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České 

republiky  (návrh) ze dne 8. září 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 

projednávání s veřejností vysvětlilo: Upřesnění úkolů územního plánování v 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech je řešeno na úrovni ZÚR." 

Toto upřesnění je nutné pro koordinovaný, přeshraniční územní rozvoj v 

česko-saském pohraničí. I Karlovarský kraj jako člen Česko-saské pracovní 

skupiny pro územní rozvoj se přitom v roce 2014 vyslovil v tom smyslu, že v 

rámci aktualizace své územně-plánovací dokumentace zohlední na řešení 

problému orientované akční a rozvojové strategie, zpracované v rámci Studie 

rozvoje česko-saského příhraničí.

Připomíce se částečně vyhovuje.                                                                 

Odůvodnění:                                                                                                                    

Připomínka pravděpodobně vyplývá z jiného pojetí územního a strategického 

plánování v ČR a SRN. Aktualizace č. 1 ZÚR KK je po obsahové stránce 

zpracována v souladu možnostmi, které jsou dány stavebním zákonem a 

prováděcími vyhláškami. Akční a rozvojové strategie jsou předmětem řešení 

jiných typů spíše strategických dokumentací. Nicméně v rámci možností 

věcného řešení a formálních náležitostí A1-ZÚR jsou rozvojové startegie 

respektovány.

Přivítali bychom, kdyby do aktualizace plánovací dokumentace 

Karlovarského kraje bylo do budoucna formálně zapojeno i Saské státní 

ministerstvo vnitra. Správnou kontaktní osobou pro koordinaci 

přeshraničních územních plánů na úrovni regionálního plánování je pro Vás 

ale i nadále Plánovací svaz regionu Saská Kamenice.

Připomínce se vyhovuje.                                                                       

Odůvodnění:                                                                                                                   

Sousední plánovací regiony v SRN budou i nadále nad rámec stavebním 

zákonem stanovených povinností při pořizování aktualizací ZÚR KK do 

projednávání zapojovány. Saské státní ministerstvo vnitra bude rovněž 

obesíláno.
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