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Rozeslána dne 21. prosince 2012

Cena Kč 65,–

O B S A H:
458. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti
459. V y h lá š k a o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy,
distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
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458
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:
„2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad,
vzájemných střetů záměrů na provedení změn
v území a střetů těchto záměrů s limity využití
území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek
udržitelného rozvoje území.“.
2. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.
3. V § 4 odst. 3 větě třetí se slovo „použitého“
nahrazuje slovem „poskytnutého“.
4. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1
až 3.
5. V § 5 odst. 2 se slova „v Radě obcí“ nahrazují
slovy „s obcemi“.
6. V části třetí se v nadpisu hlavy I slova „§ 38
odst. 6,“ zrušují a slova „§ 42 odst. 4“ se nahrazují
slovy „§ 42 odst. 8“.
7. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro
zásady územního rozvoje hlavního města Prahy se použije obsah uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce obdobně, nevylučuje-li to povaha věci.“.
8. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ve
výkresech se vyznačí hranice řešeného území.“.
9. § 7 se včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
10. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací,
datum vydání a“ zrušují.

11. V § 9 písm. a) se slova „sdělení, zda nebyly
zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území,
a byly-li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci“ nahrazují slovy „vyhodnocení
změn podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány (§ 5 odst. 6 stavebního zákona),
a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území“.
12. V § 9 písmeno e) zní:
„e) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území,“.
13. V § 9 se za písmeno e) vkládají nová písmena f)
a g), která znějí:
„f) požadavky na zpracování variant řešení,
g) návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území, pokud byly zjištěny,“.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).
14. V části třetí se v nadpisu hlavy II slova „§ 48
odst. 8, § 51 odst. 4 a § 55 odst. 5“ nahrazují slovy
„§ 50 odst. 1 a § 55 odst. 6“.
15. V § 11 odst. 3 se slova „konceptu územního
plánu“ nahrazují slovy „variant řešení“ a slova
„na zpracování variant řešení“ se zrušují.
16. § 12 se zrušuje.
17. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pro územní plán vojenského újezdu se použije obsah
uvedený v příloze č. 7 přiměřeně.“.
18. V § 13 odstavec 2 zní:
„(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části
územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 a vydávají se v měřítku 1 : 5 000 nebo
1 : 10 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává
v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního
rozvoje nebo větším. Výkresy obsahují jevy zobrazi-
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telné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice
řešeného území.“.

26. V § 18 se odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 3 zrušuje.

19. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

27. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.
Regulační plán, který nenahrazuje územní rozhodnutí,
lze vydat v měřítku 1 : 2 000.“.

„(3) Výkresy územního plánu vojenského újezdu
se zpracovávají nad Státní mapou v měřítku 1 : 5 000
a vydávají v měřítku, které stanoví Ministerstvo obrany
v zadání územního plánu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
20. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací,
datum vydání a“ zrušují.
21. V § 15 písmeno a) zní:
„a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně
vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých
byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území,“.
22. V § 15 písm. d) se slova „odst. 3“ nahrazují
slovy „odst. 4“.
23. V § 15 písm. e) se slova „popřípadě konceptu
změny územního plánu, včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant řešení, případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území“ nahrazují slovy „v rozsahu zadání změny“.
24. V § 15 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až i), která znějí:
„f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu
změny územního plánu, je-li zpracování variant
vyžadováno,
h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud
ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d)
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje
koncepci územního plánu,
i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování
územního plánu zjištěny,“.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno j).
25. V části třetí se v nadpisu hlavy III slova
„§ 61 odst. 4, § 64 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 61
odst. 5, § 64 odst. 7“.

28. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací,
datum vydání a“ zrušují.
29. V příloze č. 2 se v bodě 8 slovo „předaného“
nahrazuje slovem „poskytnutého“.
30. V příloze č. 2 se v nadpisu III. oddílu slovo
„použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.
31. V příloze č. 2 se v bodě 9 slovo „použitého“
nahrazuje slovem „poskytnutého“.
32. V příloze č. 4 bodě I. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje“.
33. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. d) se slova
„ovlivňujících území více obcí,“ zrušují.
34. V příloze č. 4 bodě I. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , u ploch územních rezerv
stanovení využití, které má být prověřeno“.
35. V příloze č. 4 bodě I. 1 písmeno f) zní:
„f) stanovení cílových charakteristik krajin5), včetně
územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení,“.
36. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. g) a h) a bodě I. 2
písm. b), d) a e) se slova „nadmístního významu“ zrušují.
37. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. i) se slovo „je“
nahrazuje slovy „se ukládá“ a slova „podmínkou pro
rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení
územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení
dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti“ se zrušují.
38. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. j) se slova „a dále
stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho
předložení zastupitelstvu kraje“ nahrazují slovy
„včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán
z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu“.
39. V příloze č. 4 bodě I. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k)
a l).
40. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. k) se slova „písmen k) a l)“ nahrazují slovy „písmene j)“.
41. V příloze č. 4 bodě I. se na konci písmene l)
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tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které
zní:

a podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,

„m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37
odst. 8 stavebního zákona.“.

2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38
odst. 3 stavebního zákona,

42. V příloze č. 4 bodě I. 2 písmeno c) zní:
„c) výkres typů krajin5) podle stanovených cílových
charakteristik,“.

3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního
rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle
§ 42 odst. 6 stavebního zákona,“.

43. V příloze č. 4 bodě I. 2 se slova „až c)“ nahrazují slovy „a b)“.

46. V příloze č. 4 bodě II. 1 písmeno d) zní:

44. V příloze č. 4 bodě II. 1 písm. a) se slova
„včetně vyhodnocení souladu s politikou územního
rozvoje,“ zrušují.

„d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu,
které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje
(§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním
potřeby jejich vymezení,“.

45. V příloze č. 4 bodě II. 1 se na konci textu
písmene c) doplňují slova „ , a vyhodnocení souladu“
a body 1 až 3, které znějí:

47. V příloze č. 4 bodě II. 1 se na konci textu
písmene e) doplňují slova „pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu“.

„1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty

48. Přílohy č. 5 a 6 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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49. V příloze č. 7 bodě I. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „základní“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j)
a k).

50. V příloze č. 7 bodě I. 1 písm. e) se slovo „nerostů“ nahrazuje slovy „ložisek nerostných surovin“.

54. V příloze č. 7 bodě I. 1 písm. k) se za slova
„v případě“ vkládají slova „územního plánu pro část
území“.

51. V příloze č. 7 bodě I. 1 písmeno f) zní:
„f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),“.
52. V příloze č. 7 bodě I. 1 písmeno h) zní:
„h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,“.
53. V příloze č. 7 bodě I. 1 se za písmeno h)
vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50
odst. 6 stavebního zákona,“.

55. V příloze č. 7 bodě I. 2 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:
„b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,“.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c)
až g).
56. V příloze č. 7 bodě I. 2 písm. c) se slova „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou
pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení
územní studie, její schválení pořizovatelem a“ nahrazují slovy „rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro“.
57. V příloze č. 7 bodě I. 2 písmeno d) zní:
„d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost,
a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,“.
58. V příloze č. 7 bodě I. 2 se na konci písmene f)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
59. V příloze č. 7 bodě I. 3 písm. a) se slova „řešeného území,“ zrušují a slova „bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých
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budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem“ se nahrazují slovy „je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu“.

„b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

60. V příloze č. 7 bodě I. 3 písm. b) se slova „zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou
změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury
včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území,
zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy“ nahrazují slovy
„vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch
s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů
pro územní rezervy“.

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního
plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,

61. V příloze č. 7 bodě II. 1 písm. a) se slova
„včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,“ zrušují.
62. V příloze č. 7 bodě II. 1 písmeno b) zní:

66. V příloze č. 8 bodě V. se slova „(vyplňuje se,
pokud pořízení regulačního plánu není uloženo v zásadách územního rozvoje nebo územním plánu)“ zrušují.
67. V příloze č. 8 bodě VII. se slova „(přikládá
se, pokud zadání regulačního plánu není součástí
zásad územního rozvoje nebo územního plánu)“ zrušují.

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty
a podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu
v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu
nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě
postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,“.
63. V příloze č. 7 bodě II. 1 písmeno c) zní:
„c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,“.
64. V příloze č. 7 bodě II. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
65. V příloze č. 8 bod III. zní:

68. V příloze č. 8 se na konci bodu VII. doplňuje
věta „Podnět k pořízení obsahuje náležitosti uvedené
v bodech III. až VII. pouze v případě, že pořízení
regulačního plánu není uloženo zásadami územního
rozvoje nebo územním plánem.“.
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69. V příloze č. 8 se za bod VII. doplňuje
bod VIII., který zní:
„VIII. Návrh úhrady nákladů (§ 63 odst. 1 stavebního zákona)
............................................................................................................................................................................................“.

70. V příloze č. 9 odst. 1 písm. h) se za slova „veřejného zdraví“ vkládají slova „ , požární ochrany“.

zování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují,“.

71. V příloze č. 9 odst. 1 písm. i) se slovo „druhů“
zrušuje.

73. V příloze č. 10 části A. se bod IX. zrušuje.

72. V příloze č. 9 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně
určení dalšího postupu, pokud se postupy posu-

76. V příloze č. 10 části B. se body 3 až 6 zrušují.
Dosavadní body 7 až 13 se označují jako body 3 až 9.
77. V příloze č. 10 části B. bodě 7 se slova „nebo
vyměnit“ zrušují.
78. V příloze č. 10 části B. se na konci textu bodu 8 doplňují slova „ ; při splnění podmínek uvedených
v § 66 odst. 3 písm. g) stavebního zákona může žadatel

74. V příloze č. 10 části B. bodě 1 se slova „popř.
jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci,“
zrušují.
75. V příloze č. 10 části B. bod 2 zní:

místo plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými
vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury“.
79. V příloze č. 11 bodě I. 1 se na začátek písmen b) až e) vkládá slovo „podrobné“.
80. V příloze č. 11 bodě I. 1 se na konci textu
písmene f) doplňují slova „a pro požární ochranu“.
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81. V příloze č. 11 bodě I. 1 písm. g) se za slova
„stavbám vyvlastnit,“ vkládají slova „v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též“ a na
konci textu se doplňují slova „pozemků dotčených vymezením“.
82. V příloze č. 11 bodě I. 1 písmeno h) zní:
„h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,“.
83. V příloze č. 11 bodě I. 2 se v úvodní části textu
za slovo „rozsahu“ vkládají slova „navržené regulace,
zejména podle“.
84. V příloze č. 11 bodě I. 2 písmeno b) zní:
„b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu
(například uliční a stavební čáry, vzdálenost
stavby od hranic pozemků a sousedních staveb,
půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny
kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem
a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby,
určení částí pozemku, které mohou být zastavěny,
zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),“.
85. V příloze č. 11 bodě I. 2 se za písmeno c)
vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) podmínky pro změnu využití území,“.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e)
až i).
86. V příloze č. 11 bodě I. 2 písm. e) se slova
„změny staveb a změny vlivu staveb na využití“ nahrazují slovy „změnu vlivu užívání stavby na“.
87. V příloze č. 11 bodě I. 2 se na začátek písmene h) vkládají slova „v případě potřeby“.
88. V příloze č. 11 bodě I. 2 se za písmeno h)
vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb,
pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu,“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).
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89. V příloze č. 11 bodě I. 2 písmeno j) zní:
„j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65
odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona.“.
90. V příloze č. 11 bodě I. 4 se v úvodní části textu
za slovo „rozsahu“ vkládají slova „navržené regulace,
zejména“.
91. V příloze č. 11 bodě I. 4 písm. a) se slova „zastavěného území a“ zrušují a slova „se v řešené ploše
vyskytují“ se nahrazují slovy „vyplývají z návrhu regulačního plánu“.
92. V příloze č. 11 bod II. zní:
„II. Obsah odůvodnění regulačního plánu
(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu
obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního
řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního
zákona, zejména
a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,
b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy
z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného
krajem s politikou územního rozvoje a zásadami
územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů
též souladu s územním plánem,
c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),
d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,
f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost
staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní
rozhodnutí.
(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu
obsahuje zejména
a) koordinační výkres,
b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na
sousední území,
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.“.
93. V příloze č. 12 se v písmenu a) pod nadpisem
„K dohodě o parcelaci se přikládá“ slovo „snímek“
nahrazuje slovy „kopie části“.
94. Přílohy č. 15 až 18 včetně nadpisů znějí:
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„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Částka 171

Sbírka zákonů č. 458 / 2012

Strana 6051

Strana 6052

Sbírka zákonů č. 458 / 2012

Částka 171

Částka 171

Sbírka zákonů č. 458 / 2012

Strana 6053

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Částka 171

Sbírka zákonů č. 458 / 2012

Strana 6057

Strana 6058

Sbírka zákonů č. 458 / 2012

Částka 171

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Obsah územně analytických podkladů nebo jejich aktualizace, jejichž zpracování bylo ukončeno
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje
podle dosavadních právních předpisů; obsah územně
analytických podkladů se uvede do souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky při nejbližší úplné aktualizaci.
2. Návrh zadání územního plánu nebo regulačního plánu, u kterého bylo zahájeno projednání přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a zadání schválené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zadání, které jsou v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí.
3. Návrh územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno místo
a doba konání společného jednání přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, se pro účely společného jednání posuzuje podle dosavadních právních předpisů;
návrh se upraví před oznámením veřejného projednání.
4. Návrh územně plánovací dokumentace, návrh
její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno
místo a doba konání veřejného projednání a nedošlo
k vydání příslušným zastupitelstvem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů; části návrhu, jejichž obsah
je v rozporu se stavebním zákonem nebo s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se před předložením příslušnému
zastupitelstvu k vydání vypustí.
5. Obsah územně plánovací dokumentace, její ak-
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tualizace nebo změny, která byla vydána příslušným
zastupitelstvem, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.
6. Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a jejich aktualizace nebo územního plánu a jeho
změny na udržitelný rozvoj území a obsah dokumentace vlivů regulačního plánu nebo jeho změny na životní prostředí, zpracované přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.
7. Návrh zprávy o uplatňování zásad územního
rozvoje nebo územního plánu, zpracované přede dnem
účinnosti této vyhlášky, a zpráva schválená přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zprávy, které jsou
z hlediska požadavků na obsah zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace, na obsah změny územního
plánu v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
nepoužijí.
8. Záznam o účinnosti, kterým byla opatřena
územně plánovací dokumentace přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních
právních předpisů.
9. Data, která byla vložena do evidence územně
plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
Ing. Jankovský v. r.
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459
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2012
o požadavcích na biometan,
způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy,
distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví požadavky na kvalitu,
odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a způsob měření množství biometanu a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu do přepravní
soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.
§2
Požadavky na kvalitu biometanu
(1) Výrobce biometanu, který vyrábí biometan
v procesu anaerobní fermentace z biomasy podle právního předpisu upravujícího druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,
tepla nebo biometanu a stanovení a uchovávání dokumentů, zajišťuje jeho výrobu tak, aby biometan v předávacích místech do přepravní soustavy, distribuční
soustavy nebo podzemního zásobníku plynu splňoval
kvalitativní parametry uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Biometan z výrobny biometanu připojené
k podzemnímu zásobníku plynu vybudovaného v přírodních horninových strukturách musí být netečný
vůči prostředí daných horninových struktur a nesmí
je poškozovat.
(3) V případě, že není dodržen některý z měřených a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů
biometanu označený jako průběžně měřený, čímž se
rozumí měření prováděná s maximálním časovým in-

1

tervalem 10 minut, výrobce biometanu zajistí prostřednictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího zařízení, které je součástí výrobny biometanu, automatické zastavení dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního
zásobníku plynu.
(4) Obnovení dodávky biometanu po jejím předchozím přerušení z důvodů nesplnění některého z kvalitativních parametrů biometanu uvedených v příloze
č. 1 k této vyhlášce je možné na základě předloženého
dokladu o výsledku jednorázově změřeného parametru
kvality biometanu nebo výsledků z průběžného měření
prokazujícího splnění tohoto parametru kvality výrobcem biometanu a po dohodě s dispečinkem příslušného
provozovatele.
(5) Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě
připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Označení zóny
kvality, k níž bude výrobna biometanu připojena, se
uvádí ve smlouvě o připojení.
§3
Požadavky na odorizaci
(1) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě zajišťuje odorizaci biometanu provozovatel distribuční soustavy. U výroben biometanu připojených k přepravní soustavě nebo k podzemnímu
zásobníku plynu se odorizace neprovádí.
(2) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě umožňuje výrobce biometanu provozovateli distribuční soustavy dávkování odorizační látky
do těžebního plynovodu1) ve vlastnictví výrobce biometanu.

) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Odorizace vyrobeného biometanu nesmí vyžadovat vyšší dávku odorizační látky, než je v dané
zóně kvality obvyklé.

(2) Minimální četnost měření kvalitativních parametrů biometanu vyráběného z biomasy rozdělené do
skupin je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§4

(3) Před zahájením dodávky biometanu z nové
výrobny biometanu nebo při změně technologického
zařízení výrobny biometanu předkládá výrobce biometanu příslušnému provozovateli výsledky měření
kvalitativních parametrů biometanu, a to v závislosti
na použité biomase podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Požadavky na tlak vyrobeného biometanu
(1) Rozsah předávacího tlaku vyrobeného biometanu se stanovuje tak, aby odpovídal tlakovým podmínkám v místě připojení.
(2) Výrobce biometanu měří hodnotu předávacího tlaku minimálně jednou za sekundu a naměřené
údaje předává příslušnému provozovateli způsobem
stanoveným příslušným provozovatelem ve smlouvě
o připojení, a to minimálně jednou za hodinu.
(3) Součástí výrobny biometanu je bezpečnostní
rychlouzávěr s jištěním na vzestup tlaku v předávacím
místě do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo
podzemního zásobníku plynu nad maximální přípustný tlak stanovený příslušným provozovatelem ve
smlouvě o připojení, a zpětná klapka pro zabránění
zpětného toku plynu z přepravní soustavy, distribuční
soustavy nebo podzemního zásobníku plynu do výrobny biometanu při nižším tlaku biometanu z výrobny biometanu, než je tlak v přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo podzemním zásobníku plynu.
(4) U výrobny biometanu, pro kterou je požadováno připojení k uzavřené části distribuční soustavy2)
ověřuje provozovatel distribuční soustavy na základě
údajů uvedených v žádosti o připojení výrobny biometanu, zda hodnota minimálních hodinových odběrů
z této uzavřené části distribuční soustavy v průběhu
posledních 3 let snížená o dodávky jiných výroben
biometanu nebo výroben plynu, na které byla uzavřena
smlouva o připojení k této části distribuční soustavy
(dále jen „minimální hodinový odběr“), dosahuje požadovaného maximálního hodinového výkonu výrobny. Výkon výrobny biometanu nesmí být vyšší,
než je minimální hodinový odběr uzavřené části distribuční soustavy.

(4) V případě, že se při výrobě biometanu používá
biomasa zařazená do různých skupin podle přílohy č. 3
k této vyhlášce, řídí se četnost měření skupinou s vyšším číslem. Začne-li se pro výrobu biometanu používat biomasa zařazená do skupiny s vyšším číslem, než
byla doposud používaná biomasa, zajistí výrobce
biometanu v průběhu pátého týdne od začátku jejího
používání provedení všech jednorázových měření jako při zahájení provozu výrobny biometanu a předá
jejich výsledky příslušnému provozovateli nejpozději
do 30 kalendářních dnů od provedení měření.
(5) Termíny měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů oznámí výrobce biometanu v elektronické podobě příslušnému provozovateli nejméně
15 kalendářních dnů před jejich provedením a umožní
příslušnému provozovateli zúčastnit se měření. Hodnoty jednorázově měřených kvalitativních parametrů
biometanu předává výrobce biometanu příslušnému
provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od
provedení měření.
(6) Výrobce biometanu předává příslušnému provozovateli minimálně jednou za hodinu hodnoty z průběžného měření a údaje o množství biometanu dodaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo
podzemního zásobníku plynu, a to způsobem stanoveným ve smlouvě o připojení.
§6

§5

(1) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli provedení kontrolních měření jednorázově
měřených kvalitativních parametrů biometanu.

(1) Způsoby měření jednotlivých kvalitativních
parametrů biometanu jsou uvedeny v příloze č. 2 k této
vyhlášce.

(2) Druh měřicího zařízení, kterým výrobce biometanu měří množství dodaného biometanu, a podmínky pro měření množství jsou stanoveny jiným

Způsob měření množství a kvality biometanu

2

) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
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právním předpisem3). Před zahájením dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo
podzemního zásobníku plynu zajistí příslušný provozovatel měřicí zařízení, kterými výrobce biometanu
měří množství biometanu, zařízením proti neoprávněné manipulaci.
(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství
dodávaného biometanu a pro měření jeho kvalitativních parametrů sloužících pro výpočet spalného tepla
a jejich provozování musí splňovat požadavky jiného
právního předpisu4). Měření jednorázově měřených
kvalitativních parametrů biometanu zajišťuje výrobce
biometanu u akreditované laboratoře.
(4) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli odběr vzorků biometanu a kontrolu měřicího zařízení pro průběžné měření, měřicího zařízení
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množství a tlaku dodávaného biometanu a kontrolu
části zařízení výrobny biometanu mezi tímto měřicím
zařízením a předávacím místem.
(5) V případě připojení výrobny biometanu do
přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu prostřednictvím jiné výrobny plynu se měřicí zařízení pro měření množství
umisťuje tak, aby odděleně měřilo množství vyrobeného biometanu za každou výrobnu.
§7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

3

) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné
dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

4

) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.
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