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5.5.103 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY 

Objekt limitování 

Prozkoumané a ověřené poměry geologické stavby a vlastností hornin vybrané lokality 
vhodné pro zřízení a provoz zařízení k uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních 
horninových strukturách a v podzemních prostorech, k ukládání radioaktivních a jiných 
odpadů v podzemních prostorech a k průmyslovému využívání tepelné energie zemské kůry.  

Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci 
sledovaného jevu č. 59 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

Důvody limitování 

Ochrana podzemních prostor jakožto důlních děl, které jsou zřízeny pro účely zařízení 
zvláštních zásahů do zemské kůry, proti umísťování staveb a zařízení, které by mohly svým 
provozem ohrozit provoz zařízení zvláštního zásahu do zemské kůry.  

Vyjádření limitu 

Chráněné území stanoví Ministerstvo životního prostředí po projednání s orgánem kraje 
v přenesené působnosti České republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, obvodním báňským úřadem a po 
dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem. V zájmu ochrany zařízení 
zvláštních zásahů do zemské kůry lze v chráněném území zřizovat stavby nebo zařízení, 
které nesouvisejí s provozem zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry, jen na základě 
závazného stanoviska dotčeného orgánu podle zákona č. 44/1988 Sb.  

V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání 
radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly vést 
k narušení izolačních bariér úložných prostor a ke kontaminaci osob nebo složek životního 
prostředí radioaktivní látkou. 

Právní předpisy 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, § 17, § 18 a § 34.  

 Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích.  

 Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 
ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.   

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, § 26, § 27, § 32, § 36, § 43, § 61, § 66, § 76 až § 81, 
§ 94a, § 96. 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, § 4, § 11, § 17 a Příloha č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11.   
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