
  

 

 
 
 
 
Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 
Telefon:  221 982 321 
 

 
  V Praze dne 21. 7. 2020 

 
Spis. zn.: S-MUCE 13387/2020 OŽP/Hru 
Č. j.: MUCE 46649/2020 OŽP/Hru 
 

Usnesení o zrušení stanoviska 

Městský úřad Černošice, jako orgán ochrany přírody, věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. q) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
ochraně přírody a krajiny), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a místně příslušný podle § 2 
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl z moci úřední takto: 

podle ust. § 156 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dle jen 
správní řád), 

ruší pro nezákonnost  své stanovisko k návrhu územního plánu Rudná, 

které bylo vydáno v rámci stanoviska Odboru životního prostředí č.j. MUCE 21608/2019 OŽP/Hau dne 
29. 3. 2019, na základě dohody mezi orgánem ochran přírody a pořizovatelem a zpracovatelem 
územního plánu Rudná dne 4. 12. 2017, č.j. MUCE 71940/2017 OŽP/Rad. 

Odůvodnění: 

Rušené stanovisko orgánu ochrany přírody vychází z dvoustranné dohody mezi orgánem ochrany 
přírody a zpracovatelem a pořizovatelem územního plánu Rudná. V rámci této dohody orgán ochrany 
přírody upustil od všech svých požadavků, které uplatnil v předchozích fázích řízení o územním plánu 
Rudná a které vycházejí z platného zadání územního plánu Rudná, z platného ÚSES a z územně 
analytických podkladů. Vzhledem k tomu, že tento svůj krok nezdůvodnil a dohoda neobsahuje žádné 
náhradní řešení zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny, jedná se o nezákonný postup. Otázku 
zákonnosti uzavřené dohody, resp. nevypořádání zájmů ochran přírody a krajiny, orgán ochrany 
přírody konzultoval s Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 ve spojení s ust. § 81 a násl. správního řádu odvolat do 
15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u 
Městského úřadu Černošce.  

Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek.  

                               

 
  Ing. Tereza Hrubá  

 vedoucí oddělení péče o krajinu 

 

Dle rozdělovníku 
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Příloha:  

MUCE 21608/2019 OŽP/Hau – Stanovisko k návrhu územního plánu Rudná k veřejnému projednání ze dne 29. 
3. 2019 
MUCE 71940/2017 OŽP/Rad – Protokol z dohodovacího řízení ke stanovisku MěÚ Černošce č.j. MUCE 
55590/2017 OŽP/Rad ze dne 4. 12. 2017 
MUCE 55590/2017 OŽP/Rad – Stanovisko k návrhu územního plánu Rudná pro společné řízení ze dne 14. 9. 
2017 

 

Rozdělovník:  

Do vlastních rukou: 

Městský úřad Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná (datovou schránkou)  
Ing. arch. Kindl (datovou schránkou – IDDS: crwve5k) 

Na vědomí: 

Městský úřad Černošce, Odbor územního plánování, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
Ing. Karel Bílek, Radimovice 100, 463 44 Sychrov 
 
 
 
 
 
Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou …………….. 
Podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu. 
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