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Územní plánování 

Proč je územní plánování důležité? 

 

Cílem územního plánování (UP) je: 

• zachování podmínek 
 - pro příznivé životní prostředí 
 - pro hospodářský rozvoj 
 - pro soudržnost společenství obyvatel území 

• dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji prostředí 

• vytváření předpokladů 
 - pro výstavbu 
 - pro udržitelný rozvoj území 
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UP má plnit zejména tyto úkoly (§ 19): 

• stanovovat koncepci rozvoje území 

• stanovovat požadavky na umístění a uspořádání staveb 

• stanovovat podmínky pro provedení změn v území s ohledem na 
stávající charakter území 

• vytvářet podmínky pro snižování nebezpečí přírodních katastrof 

• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

• uplatňovat nové poznatky z oborů architektury, urbanismu, ekologie a 
památkové péče 

•   

•   
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Kdo je pořizovatelem územně plánovacích dokumentů (UPD)? 

 

• příslušný obecní úřad 

• příslušný krajský úřad 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Ministerstvo obrany 

 

 

 orgány veřejné správy 
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Jak se člení orgány veřejné správy pro UP? 

 

1. Orgány obce 
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností 
b) obecní úřad 
  zastupitelstvo obce 
  rada obce 
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Jak se člení orgány veřejné správy pro UP? 

 

2. Orgány kraje  
a) krajský úřad 
b) zastupitelstvo kraje 
c) rada kraje 

 

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

4. Ministerstvo obrany 
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Jaké jsou kompetence orgánů veřejné správy pro UP? 

 

1.a) OÚ s rozšířenou působností 
 - pořizuje územně plánovací podklady (UPP) 
 - pořizuje územní plán (UP) a regulační plán (RP) pro území obce 
 - pořizuje UP a RP pro obce ve svém správním obvodu 
 - pořizuje vymezení zastavěného území ----//---- 

1.b)  zastupitelstvo obce 
 - rozhoduje o pořízení UP a RP 
 - schvaluje zadání a pokyny pro zpracování návrhu UP 
 - vydává UP a RP 
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Jaké jsou kompetence orgánů veřejné správy pro UP? 

 

1.b)  rada obce 
 - vymezuje zastavěné území 
 - schvaluje žádost obce o pořízení UP (a smlouvu s FO nebo PO) 
 - uplatňuje námitky  k zásadám územního rozvoje a připomínky 
   k UP sousední obce 
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Jaké jsou kompetence orgánů veřejné správy pro UP? 

 

2.a) krajský úřad 
 - pořizuje zásady územního rozvoje pro plochy nadmístního  
   významu 
 - pořizuje UPP  
 - je dotčeným orgánem v územním řízení, v němž se rozhoduje 
   o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů  
   obcí s rozšířenou působností 
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Jaké jsou kompetence orgánů veřejné správy pro UP? 

 

2.b) zastupitelstvo kraje 
 - vydává zásady územního rozvoje 
 - schvaluje zadání pro zpracování návrhu UP 
 - vydává RP v zákonem stanovených případech 

 

2.c) rada kraje 
 - uplatňuje stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje 
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Jaké jsou kompetence orgánů veřejné správy pro UP? 

 

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 
 - je ústředním orgánem ve věcech UP 
 - vykonává státní dozor ve věcech UP 
 - vede evidenci územně plánovací činnosti 

 

4. Ministerstvo obrany 
 - pořizuje a schvaluje UP na území vojenských újezdů 
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Nástroje územního plánování 

Mezi nástroje územního plánování patří: 

1. Územně plánovací podklady 
a) územně analytické podklady 
b) územní studie 

2. Politika územního rozvoje 

3. Územně plánovací dokumentace (UPD) 
a) zásady územního rozvoje 
b) územní plán 
c) regulační plán 
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Nástroje územního plánování 

1. Územně plánovací podklady 
 - slouží jako východisko při pořizování územně plánovací 
    dokumentace 
 - jejich pořizování se nemůže účastnit veřejnost 

2. Politika územního rozvoje 
 - je nejvýše postaveným nástrojem územního plánování 
 - je závazná pro vydávání UP, RP … 
 - pořizuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj pro území ČR 
 - procesu pořizování politiky ÚR se může účastnit veřejnost 
 - připomínky se podávají ministerstvu (lhůta 90 dní) 
 - politiku ÚR schvaluje vláda 
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Nástroje územního plánování 

3. Územně plánovací dokumentace (UPD) 
 - je souhrnné označení pro nástroje územního plánování: 

  a) zásady územního rozvoje (pořizuje kraj) 
  b) územní plán (pořizuje obec) 
  c) regulační plán 
  
 - tyto nástroje řeší konkrétní otázky využití území 
 - koordinují územně plánovací činnost obcí 
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3.a) Zásady územního rozvoje 

 
 - pořizují se pro celé území kraje 
 - vymezují plochy nadmístního významu a stanovují  
   jejich využití (veřejně prospěšné stavby) 
 - vyhodnocují vlivy na udržitelný rozvoj prostředí, tzn.  
   popíšou se závažné vlivy územního rozvoje na životní 
   prostředí 
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3.a) Zásady územního rozvoje (ZUR) 

  

Jakou mají ZUR formu? 
  
 - vydávají se formou opatření obecné povahy podle  
   správního řádu (není právním předpisem) 
 - může je přezkoumávat soud 
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3.a) Zásady územního rozvoje (ZUR) 

  

Jak se ZUR pořizují? 
  
 - na základě zadání pořizuje návrh ZUR krajský úřad 
 - k návrhu zajistí kraj vyhodnocení vlivů na udržitelný 
   rozvoj území 
 - vyhodnocení projedná kraj s ministerstvy (MŽP, MPSV, 
   MPO, MZem, MD, MK, MZdr.) 
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3.a) Zásady územního rozvoje (ZUR) 

  

Jak se ZUR pořizují? 
  
 1. o návrhu ZUR se vede společné jednání 
 2. místo a termín jednání oznámí KÚ 15 dní předem 
 3. dotčené orgány mají 30 dnů na uplatnění stanovisek a  
     připomínek (ode dne jednání) 
 4. na základě vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
     a projednání návrhu ZUR  zajistí KÚ upravení ZUR 
 5. upravený návrh ZUR posoudí MpMR (širší územní vztahy, 
     mezinárodní závazky, soulad s politikou územního rozvoje) 
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3.a) Zásady územního rozvoje (ZUR) 

  

Jak se ZUR pořizují? 
  
 6. o upraveném a posouzeném návrhu zásad se koná 
     veřejné projednání (předchází mu 30 denní lhůta po   
     oznámení projednání) po vystavení k veř. nahlédnutí 
 7. veřejného projednání se může zúčastnit kdokoli 
 8. při projednávání mohou být uplatněny námitky a 
     připomínky 
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3.a) Zásady územního rozvoje (ZUR) 

  

Jak se ZUR pořizují? 
  
 9. námitky proti návrhu ZUR mohou podávat pouze 
  - dotčené obce (řešené území + sousedi) 
  - zástupce veřejnosti 
     připomínky k návrhu může uplatnit každý 
 10. DOSS uplatní na závěr jednání svá stanoviska k  
        námitkám a připomínkám  
 11. KÚ vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh 
        rozhodnutí o námitkách  případná úprava návrhu ZUR  
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3.a) Zásady územního rozvoje (ZUR) 

  

Jak se ZUR pořizují? 
  
 12. pokud dojde na základě veřejného projednání k podstatné 
        úpravě návrhu ZUR, musí se tento opět přiměřeně       
        posoudit a koná se opakované veřejné projednání 
 13. KÚ zpracuje odůvodnění ZUR 
 14. KÚ předloží zastupitelstvu kraje návrh na vydání ZUR  
 15. zastupitelstvo ověří, zda-li nejsou v rozporu s politikou 
       územního rozvoje (vyšší nástroj územního plánování) 
 16. zastupitelstvo kraje vydává ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
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3.b) územní plán 
 
Co je územní plán?     …..     Územní plán stanoví a vymezí: 
 
 - základní koncepci rozvoje území obce (hl. m. Prahy, voj. újezdu) 
 - plošného a prostorového uspořádání území 
 - uspořádání krajiny 
 - koncepci veřejné infrastruktury 
 - zastavěné území, plochy a koridory, zejména: 
  - ke změně stávající zástavby 
  - k obnově znehodnoceného území 
  - pro veřejně prospěšné stavby 
  - pro územní rezervy 
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3.b) územní plán 
 
Jakou formou se vydává územní plán (UP)? 
 
 - UP se vydává formou opatření obecné povahy 
 
Jak se pořizuje územní plán? 
 
 - o pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce: 
  - z vlastního podnětu 
  - na návrh orgánu veřejné správy 
  - na návrh občana obce 
  - na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická 
    práva k pozemku nebo stavbě na území obce 
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3.b) územní plán 
 
Jak se pořizuje územní plán? 
 
 - ke schválení UP obce vedou 3 kroky: 1. zadání (§ 47 SZ) 
       2. koncept * (§ 48 – 51 SZ) 
       3. návrh (§ 50 SZ) 
 
 - návrh na pořízení UP musí obsahovat náležitosti podle SZ 
 - návrh musí být úplný (kontroluje obec) 
 - pořizovatel předloží návrh zastupitelstvu k projednání 
 - o výsledcích jednání informuje navrhovatele a úřad územního 
   plánování     
* pokud rozhodne obec při schválení zadání 
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3.b) územní plán 
 
Řízení o územním plánu 
  
 - o upraveném a posouzeném návrhu UP se koná veřejné  
   projednání 
 - po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky musí 
   být návrh UP vystaven k veřejnému nahlédnutí 
 - nejpozději v den projednání může každý uplatnit své připomínky 
 - vlastníci pozemků a staveb, kterých se dotýkají veřejně   
   prospěšné stavby a opatření v návrhu UP, mohou uplatnit 
   své námitky 
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3.b) územní plán 
 
Řízení o územním plánu 
  
 - pořizovatel ve spolupráci se zastupitelstvem: 
  - vyhodnotí výsledky projednávání návrhu UP 
  - zpracuje návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách 
  - případně zajistí úpravu návrhu UP 
  - zajistí soulad návrhu UP s: 
    - politikou územního rozvoje 
    - UPD vydanou krajem 
 - dojde-li pořizovatel k názoru, že návrh UP je v rozporu se zákonem, 
   předloží návrh k jeho zamítnutí 
 
  



Územní plánování 

3.b) územní plán 
 
Vydání územního plánu 
 
 - pořizovatel předkládá návrh na vydání UP zastupitelstvu obce 
 - zastupitelstvo ověří soulad návrhu s vyššími nástroji plánování 
 - zastupitelstvo není povinno předložený návrh UP přijmout 
 - při zpracování a projednání návrhu UP by nemělo docházet 
   ke zbytečným průtahům: 
  - je-li překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí 
    zastupitelstva, je pořizovatel povinen zastupitelstvu předložit 
      návrh rozhodnutí dalšího postupu pořizování UP   
    (zastupitelstvo může určit i lhůtu delší) 
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3.c) regulační plán (RP) 

 

 - hlavní role RP spočívá v umísťování staveb 
 - v řešené ploše stanoví podrobné podmínky: 
  - pro využití pozemků 
  - pro umísťování a uspořádání staveb 
  - pro ochranu hodnot a charakteru území 
  - pro vytváření příznivého životního prostředí 
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3.c) regulační plán (RP) 

 

 - RP nahrazuje v daném řešeném území ve schváleném  
   rozsahu územní rozhodnutí 
 - je závazný pro rozhodování v území 
 - RP nemůže nahradit územní rozhodnutí v nezastavěném území 
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3.c) regulační plán (RP) 

 

Jak se pořizuje regulační plán? 
 
 - RP se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření  
   obecné povahy podle správního řádu 
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3.c) regulační plán (RP) 
 
Pořízení RP z podnětu (§ 64 -66 SZ) 
 
 - podnět se podává u kraje nebo obce  
 - zastupitelstvo rozhodne o pořízení RP a předá návrh pořizovateli 
   nebo podnět odloží 
 - návrh zadání vystaví pořizovatel po dobu nejméně 15 dnů na  
   úřední desce 
 - každý může uplatnit do 15 dnů od zveřejnění požadavky na        
   obsah zadání 
 - podle uplatněných požadavků pořizovatel upraví návrh zadání RP 
   a předloží jej zastupitelstvu ke schválení 
 - zadání schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, které rozhodlo o  
   pořízení RP 
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3.c) regulační plán (RP) 

 
Pořízení RP na žádost (§ 66 SZ) 
 
 - RP na žádost, která se podává u příslušného pořizovatele, lze 
   lze vydat za těchto podmínek: 
  - žádost podala fyzická či právnická osoby 
  - pořízení RP je součástí zásad ZUR nebo UP 
 - RP vydaný na žádost  platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, 
   v této době musí být podána žádost o stavební povolení nebo 
   jiné rozhodnutí, jinak RP pozbývá platnosti 
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3.c) regulační plán (RP) 

 
Řízení o regulačním plánu 
 - o návrhu RP, který je projednaný s DOSS, se vede veřejné  
   projednání 
 - návrh RP musí být veřejně vystaven min. 15 dnů předem 
 - nejpozději při projednání může každý podat k návrhu 
   své připomínky 
 - pořizovatel v součinnosti s obcí musí nejm. 30 dní před 
   projednáním označit dotčené plochy tabulí se základními    
   informacemi o návrhu RP   

 
  


