
NÁVRH AKTUALIZACE 

GENERELU LAPV –

MIN. ZEMĚDĚLSTVÍ



Jmenovaný ústřední orgán státní 

správy představil zástupcům 

Královéhradeckého kraje návrh 

aktualizace Generelu LAPV týkající 

se území Královéhradeckého kraje

Návrhy nových lokalit – Šárovcova

Lhota, Hořice, Lata,Židovka a 

Skuhrov.



 Zástupce Mze informoval, že navrhované opatření vyplývá, 

z Usnesení Vlády ČR č. 620 z 29.7. 2015, kterým vláda 

uložila mimo jiné ministru zemědělství realizovat opatření 

k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha 

uvedená v materiálu „Příprava realizace opatření pro 

zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. –

konkrétní důvod Mze – „Připravit a provést revizi a rozšířit 

stávající seznam lokalit v generelu a vytipovat další plochy 

lokalit 51685/2015-MZE-15121 2 vhodných pro budování 

vodních nádrží ve smyslu posouzení zabezpečenosti funkce 

uvažovaných vodních nádrží v podmínkách klimatické změny 

a předpokládaných nároků na vodu (především k pokrytí 

potřeb obyvatelstva a energetiky).“



 K jednání byli přizváni zástupci obcí s rozšířenou 

působností ORP, kteří se zabývají v územích 

dotčených návrhem nových LAPV problematikou 

územního plánování, tj. Rychnov nad Kněžnou, 

Trutnov, Hořice, Jičín a Náchod.

 Cíl Mze: předložit kompletní materiál vládě ke 

schválení do konce roku 2015, „s podmínkou 

kladného předběžného projednání na úrovni 

krajských úřadů a následném schválení krajskou 

samosprávou.“













Stanoviska obcí – říjen až listopad 2015

 Získaná stanoviska byla zaslána Ministerstvu zemědělství do Prahy

 Přehled stanovisek

- l. Hořice: o. Červená Třemešná, o. Rohoznice – nesouhlasné st., m. Miletín 

- upozornění

- l. Šárovcova Lhota: o. Choteč, o. Svatojánský Újezd, o. Mlázovice, o. 

Šárovcova Lhota – nesouhlasné st.

- l. Skuhrov: o. Skuhrov – bez vyjádření, o. Osečnice – bez vyjádření, o. 

Liberk – neutrální stanovisko

- l. Lata: o. Malá Úpa, o. Horní Maršov – nesouhlasné stanovisko, M. Pec pod 

Sněžkou – nemá výhrady

- l. Židovka: o. Bezděkov nad Metují, 



PÚR ČR v aktuálním znění 2015:

 Kritéria pro rozhodování o změnách v území:

„Zajištění dlouhodobé územní ochrany lokalit vhodných pro akumulaci 

povrchových vod před jinými aktivitami, které by mohly podstatně ztížit 

nebo znemožnit jejich budoucí  pro tento účel na základě zpracovaného 

Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních 

zásad využití těchto území“ 

Článek č. 167


