Závěry pracovního setkání „Nastal už čas pro
aktualizaci metodiky ÚSES?“
Pracovní setkání proběhlo dne 7.9.2009 v prostorách Zlatníkovy posluchárny Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně.

Na pracovním setkání byly diskutovány následující základní tematické okruhy:
•

současné problémy východisek a principů projektování ÚSES;

•

plán ÚSES jako výchozí dokumentace pro územně analytické podklady (ÚAP);

•

ÚSES v územně plánovací dokumentaci (ÚPD);

•

ÚSES v plánu společných zařízení (PSZ) komplexních pozemkových úprav (KPÚ);

•

hodnocení funkčnosti ÚSES jako systému (sítě) a dílčích skladebných částí ÚSES;

•

(ne)realizace ÚSES na projekčně a majetkově zajištěných pozemcích;

•

informace o „Pracovní skupině pro řešení metodické a legislativní problematiky ÚSES“ při
odboru péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (MŹP).

Účastníci pracovního jednání přispěli mimo jiné následujícími podněty:
•

Je zpracovávána metodika KPÚ, vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu Ing. Vítek
nabídl zúčastněným a zejména Ministerstvu životního prostředí zastoupenému Mgr. Kůsovou
spolupráci na této metodice a v dalších činnostech zabývajících se tvorbou krajiny.

•

Zástupce České komory architektů Ing. Lacina zdůraznil požadavek na zpracovávání
dokumentací ÚSES autorizovanými projektanty ÚSES ČKA.

•

RNDr. Glos a Ing. Bínová seznámili účastníky jednání s potřebou řady projektantů ÚSES a
pracovníků státní správy vytvořit konečně metodiku zpracování plánu ÚSES tak, aby byl tento
plán jednoduše využitelný pro hlavní cíle ÚAP - podklad pro ÚPD a podklad pro rozbor
udržitelného rozvoje území.

•

Účastníci pracovního jednání se shodli, že je třeba výrazně zvýšit tempo realizací skladebných
částí ÚSES, neboť rozsah současných realizací nevede k významnému zvyšování ekologické
stability krajiny a u širší veřejnosti vyvolává pochybnosti nejen o zájmu státní správy a
samosprávy o ÚSES („nerealizace“ na pozemcích vymezených pro ÚSES), ale i o potřebnosti
ÚSES v naší krajině vůbec.

Závěry plynoucí z pracovního setkání:
•

je třeba aktualizovat metodiku tvorby ÚSES (mimo jiné s ohledem na stávající podobu české
legislativy);

•

je třeba vytvořit prakticky jednoduše uchopitelnou metodiku projektování (vymezování) ÚSES,
co nejstručnější a nejvýstižnější, oproštěnou od balastních pasáží, přímo nesouvisejících
s vlastním vymezováním ÚSES;

•

metodika projektování (vymezování) ÚSES musí respektovat původní přírodovědná
východiska tvorby ÚSES a zároveň zohledňovat nové poznatky o fungování ekologických sítí;

•

metodiku projektování (vymezování) ÚSES je třeba specifikovat pro různé typy dokumentací –
samostatné dokumentace ÚSES (plány ÚSES, územní studie...), územně analytické

podklady, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plány,
regulační plány); komplexní pozemkové úpravy (plán společných zařízení, konečný návrh
KPÚ);
•

v metodice vymezování ÚSES je třeba zohlednit specifika různých typů krajinného prostředí
(včetně zásadně chybějících specifik tvorby ÚSES v urbanizovaném prostředí);

•

způsob tvorby a schválení metodiky projektování ÚSES musí mít meziresortní charakter
(minimálně mezi MŽP, MMR a MZe), je žádoucí dát aktualizované metodice nějaký právní
rámec nebo jí alespoň vydat ve formě metodického pokynu MŽP ČR;

•

provést porovnání migračních tras velkých savců se současným vymezením ÚSES, zvážit,
zda by bylo možné dát alespoň v některých případech tyto migrační trasy se skladebnými
částmi ÚSES do souladu;

•

je třeba vytvořit metodiku posuzování vymezení ÚSES pro příslušné orgány ochrany přírody;

•

je třeba jednoznačně vyjasnit kompetence příslušných orgánů ochrany ke skladebným částem
ÚSES (problematika vložených biocenter nižšího biogeografického významu v biokoridorech
vyššího biogeografického významu);

•

je třeba zajistit, aby kompetentní orgány ochrany měly k dispozici úplná data ÚSES, za která
zodpovídají.

•

je třeba prosadit, aby veškeré dokumentace vymezování, aktualizací či změn ÚSES byly
zpracovávány autorizovanými projektanty ÚSES.

V Brně dne 15. 10. 2009
Zapsali: J. Glos, J. Kocián

