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1 Úvod 

Tématem bakalá�ské práce je problematika územn� plánovací dokumentace v �innosti 

státní správy a samosprávy. Téma bakalá�ské práce zvolené na základ� praxe vykonané  

ve státní správ� a samospráv� na úseku výstavby bylo obohaceno o poznatky získané v rámci 

studijního programu hospodá�ská politika a správa, obor ve�ejná ekonomika a správa. 

Bakalá�ská práce, s významem prolínání obor� �inností ÚCS, bude rozd�lena do t�í kapitol. 

První kapitola bude zam��ena na vymezení pojm� územn� plánovací dokumentace  

a pojm� územního rozhodování. Popsán bude pojem územn� udržitelný rozvoj. 

Druhá kapitola bude v�nována �tená��m pro jejich vytvo�ení p�edstavy o pr�b�hu  

a postupech �innosti pracovník� územn� samosprávných celk� na úseku výstavby v rámci 

rozhodování týkajících se jimi spravovaného území.  

Navazující t�etí kapitola má za zám�r vyjasn�ní n�kterých krok� složitého  

a dlouhotrvajícího procesu po�izování a schvalování územn� plánovací dokumentace.  

Cílem bakalá�ské práce je jednak popis oblastí výkonu služby pracovník� státní správy 

a samosprávy na úrovni obcí v oblasti územního plánování a stavebního �ádu se zapracováním 

získaných v�domostí ze studijního programu hospodá�ské politiky a správy, oboru ve�ejná 

ekonomika a správa. Popis p�edm�tu bakalá�ské práce, oblast územního plánování, bude také 

formulován tak, aby p�ípadn� mohl posloužit ob�an�m k prvotnímu seznámení se s pojmy 

územního plánování a vytvo�ení si p�edstavy o specializované �innosti pracovník� ÚSC. 

Práce sleduje také informa�ní pomoc investor�m p�ed procesem spolupráce s orgány ÚSC. 

P�i orientaci na efektivní seznámení se s legislativou v p�edm�tné oblasti by poskytnutý text 

m�l být posta�ujícím nástrojem k úsp�šnému jednání v rámci terminologie oblasti a sledovaný 

cíl investor� by m�l být efektivn�ji dosažen. Toto by také m�lo druhotn� zmírnit byrokratické 

�innosti nevyhnutelné p�i jednání ÚSC s ve�ejností, kterou je nutné v rámci uvedených 

�inností s jednotlivými specializovanými �innostmi vždy informovat o aktuálním stavu 

legislativy a legislativních proces�. Nejv�tší pozornost bude v�nována územnímu plánu obce.  
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Cílem není rozbor nebo ekonomická analýza n�kterého ÚSC nebo n�kterého 

územního plánu obce. Práce se nezabývá vyššími ÚSC (krajem), ale pouze nižšími ÚSC  

tj. obcemi. 

Analýza legislativy bude použita jako nástroj pro zpracování textu jako celku, zejména 

bude využita v první a druhé kapitole. Ve t�etí kapitole bude aplikována metoda 

vícekriteriálního rozhodování užívaná p�i �ízení a rozhodování v rozhodovacích procesech.  

Práce vychází ze stavu legislativy ke dni 31.12.2009.  
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2 Vymezení pojmu územn� plánovací dokumentace 

2.1 Územní plánování

Územní plánování vytvá�í podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.1

Podmínky vytvá�í tím, že soustavn� a komplexn� �eší:  

a) ú�elné využití, 

b) ú�elné prostorové uspo�ádání území.  

P�i vytvá�ení podmínek pro výstavbu vyvažuje vztah mezi podmínkami pro: 

a) p�íznivé životní prost�edí, 

b) hospodá�ský rozvoj,  

b) pro soudržnost spole�enství obyvatel území. 

ÚP v rámci rozvoje území se snaží o dosažení obecn� prosp�šného souladu mezi zájmy: 

a) ve�ejnými, 

b) soukromými.  

Kladné výsledky cíl� dosahuje za pomoci p�ehledu o potenciálu: 

a) spole�enského rozvoje, 

b) hospodá�ského rozvoje. 

Podstata ÚP je zájem na vytvá�ení podmínek pro napln�ní pot�eb generací: 

a) sou�asných, 

b) budoucích, které by nem�ly být zatíženy �inností sou�asné generace.  

Minimalizací negativních vliv� životní prost�edí budoucích generací  

se prost�ednictvím vydávání odborných posudk� vliv� na životní prost�edí zabývá EIA, SEA 

a Natura 2000. Tyto posudky vytvá�í autorizované osoby, nesledující realizací nového zám�ru 

maximalizaci zisku, ale chápou ochranu p�írody a krajiny jako ideologii. 

                                                
1  Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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2.2 Udržitelný rozvoj území  

Cílem územního plánování je vytvá�et p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území. Rozvoj spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní 

prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území.  

Rozvoj, který napl�uje pot�eby sou�asné generace, a zárove� neohrožuje podmínky 

života budoucích generací. Územní plánování ú�eln� využívá a prostorov� uspo�ádává území, 

�ímž zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj v �ešeném území a sou�asn� sleduje cíl 

dosažení obecn� prosp�šného souladu ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území. 

Z tohoto d�vodu sleduje spole�enský a hospodá�ský potenciál rozvoje. Pilí�i udržitelného 

rozvoje území jsou hodnoty p�írodní, kulturní a hodnoty civiliza�ní, jak znázor�uje obr. 2.1. 

Obr. 2.1 Pilí�e udržitelného rozvoje území  

Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Dokument Vision Planet – strategie pro integrovaný územní rozvoj st�edí Evropy, 

Podunají, Jadranu a jihovýchodní Evropy, zpracovaný v rámci programu EU Interregn 

navrhuje spole�nou perspektivu ÚRO spat�uje ve zlepšování územní struktury v: 2

• �ešení nar�stajících regionálních disparit, 

• stanovení nových vztah� mezi m�sty a venkovem, 

• �ešení problému odlehlosti, 

• diverzifikace regionálních hospodá�ských struktur a mobilizace endogenních zdroj�, 

• zajiš�ování lepšího p�ístupu k informacím a poznatk�m ve všech oblastech. 

                                                
2 Dostupné z WWW:<http://www.uur.cz/images/pap/kapitolaB/B31_CeskaRepublika_20061206.pdf>.
3  Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon),ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

Udržitelný rozvoj území

Hodnoty p�írodní Hodnoty kulturní Hodnoty civiliza�ní 
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2.3 Legislativa územního plánování 

Vý�et nejd�ležit�jších právních p�edpis� p�i výkonu správních �inností v oblasti 

územního plánování, které by pracovník vykonávající tuto �innost m�l uplat�ovat: 

o Zákon �. 36/1960 Sb., o územním �len�ní státu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  

o Zákon �. 99/1963 Sb., Ob�anský soudní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákon �. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán� státní správy 

�R, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákon �. 85/1990 Sb., o právu peti�ním, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Ústava �eské republiky- Ústavní zákon �NR �. 1/1993 Sb. 

o Usnesení p�edsednictva �NR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

sou�ásti ústavního po�ádku �eské republiky �. 2/1993 Sb., ve zn�ní Ústavního zákona 

�. 162/1998 Sb.  

o Zákon �. 82/1998 Sb., o odpov�dnosti za škodu zp�sobenou p�i výkonu ve�ejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným ú�edním postupem a o zm�n� zákona �. 358/1992 Sb., 

o notá�ích a jejich �innosti (notá�ský �ád) 

o Zákon �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákon �. 131/2000 Sb., o hl. m�st� Praze, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákona �. 128/2002 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákon �. 150/2002 Sb., soudní �ád správní ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákon �. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pov��eným obecním ú�adem a stanovení 

obcí s rozší�enou p�sobností, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákon �. 312/2002 Sb., o ú�ednících územních samosprávných celk� a o zm�n�

n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších zákon�  

o Zákon � .500/ 2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

o Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon),  

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „stavební zákon“)  

o Vyhláška �. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní 

smlouvy a územního opat�ení. 

Prvkem, který m�že usnadnit práci s legislativou je tzv. legislativní zkratka. 

Legislativní zkratka je pojem, který nebyl zahrnut do úvodních pojm�, ale jeho vysv�tlení 

autor zákona ponechal až na místo v zákon�, kde se o pojmu píše.  



6

Dodržení platné legislativy je ve všech �ízeních a �innostech vykonávaných u orgán�

státní správy a samosprávy dáno zákonem. P�i zm�n� legislativy u nových podání �in�ných  

u správního orgán� za ú�elem vydání správních rozhodnutí,je zahajováno �ízení v souladu 

 s legislativou novou. Názvem „Rozhodnutí o zahájení �ízení“ je ozna�ován dokument 

sd�lující, že �ízení bude vedeno dle správního �ádu. Zákonodárný orgán m�že platnost  

a ú�innost právního p�edpisu ukon�it, nebo vydat novelu legislativního p�edpisu – nej�ast�ji 

 u zákon�. Povinností orgánu v �ízení jednajícího je své rozhodování p�izp�sobit této zm�n�.  

Varianty stanovené zákonem pro pokra�ování v �ízení: 

1.) zákon m�že povolit dokon�ení zahájených �ízení dle legislativy platné p�i zahájení 

�ízení dle p�vodní legislativy (zrušení u vyhlášek), 

2.) druhá varianta, dokon�ení �ízení dle legislativy nové (zm�ny u zákon�), 

3.)  pokra�ování v �ízení v souladu s legislativou, jenž pro žadatele p�ízniv�jší. 

2.4 Územn� plánovací dokumentace 

Územn� plánovací dokumentace právní formou za pomoci nástroj� ÚP obr. 2.2 koordinuje 

územn� plánovací �innost zajiš�ující rozvoj v území. 

Obr. 2.2 Nástroje územního plánování 

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

Nástroje 
územního 
plánování

Územn�
plánovací 

dokumenta
ce

Politika 
územního 
rozvoje 

Územní 
rozhodnutí

Územní 
�ízení  

Územn�
plánovací 
podklady 

Územní 
opat�ení 

ÚO  
o stavební 
uzáv��e 

ÚO 
o asanaci 

území 
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Územn� plánovací dokumentace obr. 2.3 stanovuje na pom�rn� dlouhou dobu obecn�

závazná pravidla pro rozhodování ve�ejné správy a vytvá�í tak pro dané území právní jistoty  

o možnostech a podmínkách p�ijatelných zm�n v území, které jsou výsledkem procesu 

po�ízení ÚPD. 3

Obr. 2.3 Územn� plánovací dokumentace 

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

2.4.1 Rozhodování v území  

Základním rozdílem rozhodovacích proces� v území obr. 2.4 jsou formy, jakými jsou 

dokumenty vydávány. Dokumenty vzniklé rozhodováním o území obr. 2.4 mají r�zné podoby 

právní normy. 

Obr. 2.4 Druhy dokument� v území 

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

                                                
3 Materiály student� zpracované v rámci školení ZOZ Benešov 2006. 

Územn� plánovací 
dokumentace 

Zásady územního rozvoje Územní plán Regula�ní plán 

Územní plán velkého 
územního celku  Územní plán ÚSC 

Rozhodování v území 

Územní rozhodnutí  Územní souhlas Opat�ení obecné povahy 
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Územní rozhodnutí obr. 2.5 ve všech jeho možných druzích (definované p�vodn�

v dnes již novelizovaném zákonu �. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu) 

rozhodnutím vznikajícím v územním �ízení. Územní rozhodnutí (dále jen ÚRo) o umíst�ní 

stavby a územní plán znají ob�ané nejvíce ze všech druh� ÚPD. ÚRo, které ur�ovalo 

podmínky pro umíst�ní staveb rodinných dom� se vydávalo p�ed vydáním stavebního 

povolení. V ur�itých p�ípadech bylo možné ob� �ízení slou�it a vydat rozhodnutí  

ve slou�eném územním a stavebním �ízení  

Obr. 2.5 Druhy územního rozhodnutí  

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

Vydávání územního rozhodnutí je obecn� individuální správní akt, který je dle novely 

stavebního zákona možno nahradit územním souhlasem. ÚRo je v grafické podob�

zpracováváno v souladu s m��ítkem katastrální mapy, tedy v m��ítku 1:2880. Projektová 

dokumentace individuální stavby má další výkresovou dokumentaci vyžadovanou 

ustanoveními stavebního zákona a p�edpis� souvisejících a dle dohody mezi projektantem 

stavby a stavebníkem.  

Územní rozhodnutí 

Rozhodnutí o umíst�ní stavby nebo za�ízení  

Rozhodnutí o zm�n� využití území  

Rozhodnutí o zm�n� stavby a zm�n� vlivu stavby 
 na využití území 

Rozhodnuti o ochranném pásmu  

Rozhodnutí o d�lení a scelování pozemk�
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Jednou z výhod moderního software zpracovatel� projektové dokumentace je možnost 

vyhotovení 3D pohled� stavby. Tato vymoženost moderní techniky je z urbanistického 

hlediska velmi d�ležitá, nebo� umož�uje nejen i osobám s malou prostorovou p�edstavivostí 

ješt� p�ed realizací stavby v území posoudit vhodnost za	len�ní stavby do navrhovaného 

území p�ed vlastní realizací stavby a p�ípadn� umož�uje nevhodné prvky upravit  

tak, aby nenarušovaly architektonický a urbanistický vzhled p�edm�tné lokality. 

Pokud projektová dokumentace stavby spl�uje náležitosti, které jsou dány p�edpisy  

se stavebním zákonem souvisejícími je možno vydat v souladu s zákonem �. 500/2004 Sb., 

správní �ád4 rozhodnutí, které upravuje podmínky provedení a možnosti výkonu p�edm�tu 

nebo opat�ení v území. Vydávaným rozhodnutím je „Rozhodnutí o umíst�ní stavby“.  

„Výrok“ je �ást rozhodnutí popisující podmínky, za kterých lze stavbu realizovat.  

Na rozdíl od souhlasu upravuje rozhodnutí v záv�re�né �ásti „Od�vodn�ní“ sankce  

za nedodržení výroku rozhodnutí, tedy stanovených podmínek. V �ásti „ Pou�ení“ je ur�eno, 

ke kterému odvolacímu orgánu se m�že oprávn�ná osoba z vydaného rozhodnutí obrátit 

v p�ípad�, že s výrokem nesouhlasí. 

Podání spl�ující všechny náležitosti je ukon�eno vydáním rozhodnutí. 5 Pokud žadatel 

nedodal, nedoplnil nebo zanikl d�vod �ízení, �ízení se p�eruší na zákonem dovolenou a možno 

po dohod� s žadatelem na ur�enou delší, ale stále zákonnou dobu a po marném uplynutí této 

lh�ty je �ízení z �innosti správního orgánu zastaveno.I zastavení �ízení musí být u�in�no 

rozhodnutím zobrazených v obr. 2.6. V sou�asné dob� platný stavební zákon již poskytuje 

možnost vydávání rozhodnutí ve velmi krátké lh�t�. Nemá-li však žadatel všechny pot�ebné 

náležitosti, je pro žadatele jednou z cest, jak postupovat v p�ípad� naléhavých okolností, 

podání žádosti na p�íslušný posuzující orgán vydávající rozhodnutí a strp�ní zastavení �ízení 

z d�vodu nedodání podklad�. V praxi se výše uvedené bude vztahovat nejvíce na umíst�ní 

stavby nebo za�ízení. Tato varianta je zmín�na pro nevýd�le�né organizace, nebo zájmová 

sdružení, které na rozdíl od soukromého sektoru mají mén� možností a menší právní sílu. 

D�ležitou m�že být pro investora, stavebníka, který dal podn�t zahájení �ízení o svém 

zám�ru, ale ješt� nemá všechny pot�ebné náležitosti. D�vodem m�že být i neuhrazení všech 

pot�ebných vyjád�ení a posudk� vyžadovaných správním orgánem.  

                                                
4 Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
5 Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Obr. 2.6 Jednotlivé varianty výroku rozhodnutí  

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

Zastavením �ízení získá sdružení pot�ebný �as k dopln�ní požadovaného, nebo 

k vy�ešení p�ípadných vlastnických spor�. Výhodou pro správní orgán je to, že není 

omezován neustálým dopl�ováním jednotlivých �ástí a pr�tahy v �ízení. �ízení op�t zahájí  

až po dodání všech náležitostí. ÚSC v�tšinou již �áste�n� žádost posoudil a je schopen 

alespo� p�i ústním jednání vyjád�it p�edpoklady pro další pr�b�h jednání a vyjád�it 

p�ipomínky, které by mohly nastat. Je t�eba zd�raznit, že je v�cí správného posouzení, které 

náležitosti to jsou, protože ve složitých p�ípadech je možné i to, že správní orgán si vymíní 

dodání jiného stanoviska, než p�vodn� nevyžadoval. Toto následné vyžádání by m�l �ádn�

zd�vodnit. Na základ� již p�edložených písemností (nap�. výsledk� pr�zkum�) m�že tato 

situace nastat.  

Všechny skute�nosti, které v pr�b�hu �ízení nastaly, je nutné do správního spisu 

zaznamenat. U zm�ny legislativy (viz kap. 2.3), je povinností ú�adu detailn� popsat fázi 

procesu rozhodování, ve které se správní �ízení nacházelo. U složit�jších �ízení je v zájmu 

p�edcházení budoucích problém� vyžadováno zdokumentovat všechny ve spisu se nacházející 

p�ílohy. 

Výroky správního rozhodnutí 

Výrok o schválení p�edm�tu podání 

Výrok o p�erušení �ízen a výzva k dopln�ní podání 

Výrok o se zastavení �ízení 
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Na rozdíl od souhlasu upravuje rozhodnutí v záv�re�né �ásti „Od�vodn�ní“ sankce  

za nedodržení provedení požadované podmínky. V �ásti odvolání v��i rozhodnutí je ur�eno, 

ke kterému odvolacímu orgánu se m�že oprávn�ná osoba z vydaného rozhodnutí obrátit 

v p�ípad�,že s výrokem nesouhlasí. Výrok je �ást rozhodnutí kde se podmínka stanovuje.  

P�ed vydání rozhodnutí je nutno uhradit správní poplatek. Výše správního poplatku 

je ur�ena dle p�íslušné položky sazebníku zákona �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V p�ípadech vzájemné sou�innosti mezi správním orgánem 

a ob�anem, není nutné sd�lení o povinnosti úhrady správního poplatku vydávat. Ob�an 

provede úhradu správního poplatku na pokladn� ÚSC. Správní orgán následn� vydá 

rozhodnutí. Správní poplatek byl ješt� v 90.letech veden v ú�etnictví ÚSC jako cenina, 

protože existoval formou kolku. V sou�asnosti se platby provádí mimo úhrady v hotovosti 

bankovním p�evodem na ú�et ÚSC na p�íjmový ú�et 235 (dle ÚSC). �íslo ú�tu si stanovuje 

ú�etní jednotka vnit�ním p�edpisem, interní sm�rnicí. V ú�etnictví je správní poplatek veden 

dle Sm�rné ú�tové osnovy pro ÚSC, PO a organiza�ní složky státu ve druhé ú�tové t�íd� – 

vztahy k rozpo�tu ÚSC. Hotovost zvyšuje v rozvaze položku aktiv, výši ob�žného majetku, 

analytický ú�et pokladna. P�i hotovostní platb� na pokladn� je o p�ijatém správním poplatku 

ú�továno jako o p�íjmu pen�z v hotovosti z prodeje služeb na ú�tech MD 261 a D 602. 

Evidenci originálu p�íjmového pokladního dokladu a jeho archivaci provádí z d�vodu 

interního auditu ekonomický úsek v souladu s ustanovením zákona o ú�etnictví.6 Do spisové 

složky odboru výstavby se vkládá pouze kopie dokladu.7 Do knih rozhodnutí se zaevidují 

všechny vydané rozhodnutí s poplatky. 

                                                
6 Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
7 Zákon �. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb�. 
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2.4.2 Územní plánování ve vztahu ke správnímu �ádu  

Správní �ád ustanovuje obecné zásady obr. 2.7. pro výkon státní správy a samosprávy 

jednotlivých pracovník�. Nejd�ležit�jší zásadou je zásada ve�ejné služby, vyplývající 

z nevýd�le�ného charakteru poskytování služeb ve�ejnosti. 

Obr. 2.7 Zásady jednání dle správního �ádu  

Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�

ÚSC mohou využít institutu ve�ejnoprávní smlouvy (dále jen VPS) p�esn� upravené 

 v zákonu o správním �ádu �. 500/2004 Sb.. VPS je vydávána žadateli namísto vydání 

n�kterých druh� územního rozhodnutí a na ÚR navazujícího stavebního povolení. Využít jde  

u rozhodnutí o povolení terénních úprav. P�ed platností VPS musí žadatel p�edložit souhlasy 

všech ú�astník� �ízení jejichž dot�ená práva, nebo právem chrán�né zájmy by byly dot�eny  

a souhlasy dot�ených orgán�. Sou�ástí smlouvy musí být veškeré náležitosti, p�ílohy, 

 které musí obsahovat rozhodnutí, tedy musí obsahovat p�íslušný stupe� ÚPD. 
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Komunikace mezi ÚSC a ob	any je realizována také formou komisí .Pracovníci  

na odboru územního plánován m�sta Šumperka spolupracují nejvíce s komisí architektury  

a výstavby a komisí životního prost�edí z celkového po�tu 13-ti komisí. Další komise 

z�izované radou obce jako poradní a kontrolní orgány jsou uvedeny v tab. 2.1. V láze�ských 

místech je z�izována také komise láze�ská.�leny komisí jsou také statutární zástupci 

a jednatelé spole�ností. 

Tab. 2.1 Komise p�i m�stském ú�adu m�sta Šumperka  

NÁZEV              KOMISE  Po�et �len�
celkem 

Po�et �len�
s VŠ 

vzd�láním 
VŠ 

vzd�laní  

        
Komise pro p�id�lování grant� a dotací  10 7 70 % 
Komise životního prost�edí 10 8 80 % 
Komise majetková a bytového hospodá�ství 10 8 80 % 
Komise architektury a výstavby  10 9 90 % 
Komise dopravy a BESIP 10 5 50 % 
Komise pro prevenci kriminality a bezpe�nosti  8 2 25 % 
Komise cestovního ruchu 10 4 40 % 
Komise kultury, vn�jších vztah� a letopisecká 10 5 50 % 
Komise obchodu 8 4 50 % 
Komise školská  8 6 75 % 
Komise sociální 8 4 50 % 
Komise pro získávání dotací 8 7 88 % 

Komise energetická 4 3 75 % 

  114 72 63 % 
Zdroj: Vlastní zpracování podle ro�enky m�sta Šumperk z roku 2007 vyd. Šumperk: M�stský 

ú�ad Šumperk 

Dalším nástrojem a pro širokou ve�ejnost srozumiteln�jším sd�lovacím systémem 

oproti ve�ejným ú�edním deskám jsou jednotlivými obcemi vydávaná periodika.  

Význam ve�ejných ú�edních desek je vytla�ován elektronickou podobou p�ístupnou  

na informa�ních portálech ÚSC, kde jsou také dle povinností vyplývajících ze zákona  

�. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen obecní z�ízení) uve�ej�ovány všechny stupn� projednávání 

územních plán�. 
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Na projednávání a schvalování územn� plánovací dokumentace se nevztahují obecné 

p�edpisy o správním �ádu. Dodržují se legislativní zásady správního �ádu p�im��en� povaze 

v�ci, s ohledem na to, co ukládá p�ednost speciálního právního p�edpisu nad obecnou 

úpravou, to je p�ednost stavebního zákona.  

Stejnou právní vahou jako územního rozhodování se dají ozna�it právní akty:  

• ve�ejnoprávní smlouva o umíst�ní stavby, 

• územní souhlas (není rozhodnutím, ale pouze ohlášením), 

• opat�ení obecné povahy. 

2.4.3 Územní souhlas  

Územní souhlas m�že nahradit územní rozhodnutí v p�ípad�, pokud je zám�r: 

 a) v zastav�ném území, 

b) v zastavitelné ploše, 

c) pom�ry v území se podstatn� nem�ní,  

d) zám�r nevyžaduje nové nároky na ve�ejnou dopravní a technickou  

    infrastrukturu. 

Souhlas zakládá právo realizace investice. Nebylo zahájeno a vedeno správní �ízení. 

Orgán vydal souhlas na základ� svého posouzení a jemu známých skute�ností. Mohl  

si vyžádat stanoviska dot	ených orgán�. Ty musí orgán respektovat a v plném rozsahu musí 

stanoviska respektovat. Všechny stanoviska musí být kladná.8 Tzn. pokud stanovisko 

obsahuje nap�. jen jedinou podmínku rozhodující orgán je povinen ji vzít jako podn�t k zm�n�

výsledného dokumentu v provád�ném �ízení. ÚSC sd�lí stavebníkovi tuto skute�nost. 

P�ipomínka, která je malého rozsahu a ÚSC ji m�že stanovit ve výroku bez dalších jednání, 

je ve výroku závazn� stavebníkovi uložena. Uložení jakékoliv podmínky stavebníkovi 

v souhlasu není možné, to umož�uje pouze institut rozhodnutí.  

                                                
8 Školení sou�innosti s dot�enými orgány –metodické vedení OkÚ stav k 31.12.1995. 
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2.4.4 Opat�ení obecné povahy 

Opat�ení obecné povahy je opat�ení dle správního �ádu, které se použije u zvláštního 

zákona. U územního plánování je institut opat�ení použit v aplikaci stavebního zákona 

u p�ípadech, kdy je nutné vydat právní opat�ení, které není ani:  

1) právním p�edpisem, 

2) nespl�uje náležitosti rozhodnutí. 

Vydává se opat�ení, které se liší obr. 2.8 od územního rozhodnutí okruhem ú�astník� �ízení. 

Rozhodnutí má vždy p�esn� dané ú�astníky �ízení. Ú�astníky �ízení jsou osoby, které 

jsou žadateli o vydání rozhodnutí, vlastníci a spoluvlastníci pozemk� nebo staveb dot�ených. 

St�žejní, podstatné je to a výrok v rozhodnutí se vztahuje k tomu, kdo je ú�astníkem �ízení. 

Složit�jší varianta u ÚR je, že se m�že stát ú�astníkem �ízení také každý, kdo se za ú�astníka 

�ízení považuje a prokáže správnímu orgánu od�vodn�nost.  

Nejd�ležit�jší u OOP je konkrétní, vymezený p�edm�t, tedy skute�nost, specificky 

vymezená situace, oblast apod.  

V nejd�ležit�jší �ásti se OOP liší také od právní normy na�ízení, které stanovuje 

v jednotlivých paragrafech konkrétnost na�ízení. 

OOP vydává pouze závazné opat�ení. OOP slouží ke konkretizaci již existujících 

povinností ze zákona. Neukládá nové povinnosti, které zákon neobsahuje (to je možné pouze 

u viz text níže). OOP už svým názvem ukazuje, že je to opat�ení obecné (myšleno v okruhu 

ú�astník� �ízení).  

U OOP nejsou ú�astníci �ízení dáni jednotliv�, ale okruh osob je rozší�en o všechny 

osoby, které váží jakákoliv svá práva k p�edm�tu opat�ení. Ú�astníci jsou v ur�ité situaci, 

nebo spl�ují stanovené podmínky, nebo by podmínky spl�ovat mohly. OOP nastává nap�. 

když sou�asn� platná právní úprava zastav�ného území vyzna�eného dle ÚP je po procesu 

po�ízení a vydání nového ÚP aktualizována a zastav�né území je vymezeno nov�. Platí nová 

právní úprava. 9 Nebylo vydáno nové rozhodnutí ani právní p�edpis. Došlo ke zm�n� v právn�

závazné �ásti. Závazná �ást objemových regulací ur�itého územního plánu se zm�nila. 

                                                
9 Zdroj: Školení ZOZ institut Benešov poznámky student�-vlastní zpracování. 



16

V moment� vydání ÚP pozbylo platnosti opat�ení obecné povahy a za�alo platit nové. Pozbytí 

platnosti znamená, že neur�itá legislativa p�estala platit bez toho, aby o ukon�ení platnosti 

musel správní orgán vydat speciální rozhodnutí o ukon�ení platnosti rozhodnutí p�vodního. 

Nová podoba územního plánu je p�ezkoumatelná. Nad�ízený orgán P�ezkum provádí 

nad�ízení orgán, kterým je krajský ú�ad. P�ezkum se provádí pouze z hlediska nezákonnosti. 

V�cná správnost se v tomto �ízení nep�ezkoumává. Výsledkem procesu po�ízení regula�ního 

plánu je to, že p�íslušné zastupitelstvo obce vydá regula�ní plán po ov��ení, že je v souladu 

jednak s: 

 1.)  výsledky ve�ejného projednávání,  

2.) vydanou územn� plánovací dokumentací.  

Nová ÚPD musí být v souladu s cíli a úkoly územního plánování, aby byl p�ípadný p�ezkum 

z hlediska nezákonnosti neúsp�šný.  

Obr.2.8 Hlavní �ásti ÚP, OP a na�ízení 

Zdroj:Vlastní zpracování podle zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád 

2.4.5 Územn� plánovací informace 

Územn� plánovací informace má dobu platnosti jednoho roku. Územní informace  

se ozna�uje také názvem p�edb�žný souhlas. Kladn� zn�jící ÚI je dokumentem,  

který po p�edložení a prov��eném souladu s ustanoveními stavebního zákona slouží  

jako podklad pro vydání souhlasu se stavbou. Nahrazuje institut d�ív�jšího územního 

rozhodnutí a m�že se díky n�mu upustit od územního souhlasu.  

Hlavní �ásti  
ÚR,OOP, 
Na�ízení  

Územní rozhodnutí Opat�ení obecné povahy Na�ízení  

Ú�astníci �ízení P�edm�t  Paragrafy 

Rozhodnuti 
o umístn�ní stavby

Ve�ejná vyhláška  Na�ízení vlády  
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Územn� plánovací informace je novým pojmem a prvkem ve stavebním zákonu. 

Eliminuje problémy právní povahy a finan�ní náklady spojené s nerealizovanými stavebními 

zám�ry na jednotlivých pozemcích. K tomuto p�ispívá zejména svým �asovým omezením. 

Podmínky užívání území a jeho zm�ny (strukturu území ilustruje graf 2.1) v rámci jednoho 

ruku jsou základem aktivního zapojování majitel� pozemk� do tvorby zm�n územního plánu. 

Tab. 2.2 Struktura ploch m�sta Šumperk 

Rok 2004   2008   zm�na z roku 2004 
  [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 
lesní plocha 733 26,3 % 731 26,2 %   -2 -0,3 % 
orná p�da 848 30,4 % 837 30,0 % -11 -1,3 % 
trvalý travní porost 343 12,3 % 335 12,0 %  -8 -2,3 % 
zahrady a sady 168   6,0 % 159   5,7 %  -9 -5,4 % 
vodní plochy   28   1,0 %   30   1,1 %   2  7,1 % 
Zastav�ná pl. nádvo�í 181   6,5 % 177   6,3 %  -4 -2,2 % 

ostatní plocha 490 17,6 % 519 18,6 % 29  5,9 % 

Celkem 2791 100 %   2788 100 %  -3 -0,1 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle ro�enky m�sta Šumperk z roku 2004 vyd. Šumperk: 

 M�stský ú�ad Šumperk. 

Graf 2.1 Struktura ploch m�sta Šumperka rok 2004 
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Zdroj: Ro�enka m�sta Šumperk rok 2004. vyd. Šumperk: M�stský ú�ad Šumperk. 
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Graf 2.2 Struktura ploch m�sta Šumperka rok 2008 
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Zdroj: Ro�enka m�sta Šumperk rok 2008 vyd. Šumperk: M�stský ú�ad Šumperk. 

Tržním zp�sobem fungující realitní spole�nosti se také nep�ímo zapojují do procesu 

územního plánování. ÚSC využívají k prodeji svých pozemk� jejich služeb. N�které stavební 

pozemky s více zájemci o koupi, byly rozprodány realitní spole�ností formou dražby. Výhoda 

vlastnictví pozemk� ve správním obvodu po�izovatele ÚP v ekonomickém potenciálu 

zachyceném v tab. 2.2 ÚSC umož�uje napl�ování sledovaných cíl� rozvoje a vylu�uje 

problémy s jinými ÚSC. M�sto Šumperk má dobré územní podmínky, specializaci 

a koncentraci výroby. Disponibilní zdroje pracovních sil a jejich kvalifika�ní struktura  

je dobrá a je obohacena také o kapacity sousedních sídelních útvar�. Je snaha o maximální 

udržení p�vodního stavu DNM v podob� pozemk� vhodných k realizaci ve�ejn� prosp�šných 

staveb a opat�ení s únosnou mírou zatížení ÚSC jejich správou. Obce i m�sta v p�ípad�

po�izování ÚP p�edávají zpracovateli z graf� výše uvedených týkající se informací  

o p�írodních zdrojích zem�d�lského a lesního p�dního fondu, využitelných vodních zdroj�

v rámci zpracování nárok� na území a jeho uspo�ádání.  
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Graf 2.3 Porovnání ploch m�sta Šumperka 2004 a 2008  
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Zdroj: Vlastní zpracování dle ro�enek m�sta Šumperk z rok� 2004 a 2008 

Graf 2.4 Porovnání zm�n stavu struktur ploch m�sta Šumperk v r. 2008 s r.2004 
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Provedli jsme porovnání graf 2.3 množství a struktury jednotlivých ploch m�sta 

Šumperka, které napl�uje povinnosti spojené se službou ve�ejnosti, dynamicky se v sledované 

dob� rozvíjelo a rozvíjí se i co se tý�e nové zástavby. Dynamický rozvoj byl realizován 

zejména stavební �inností zam��enou na realizace rekonstrukcí a efektivn�jším využíváním 

ploch v území vhodným za�len�ním jednotlivých funkcí infrastruktury, bydlení i rekreace. 

Z grafu lze vysledovat úbytek ploch jenž jsou ur�eny k zastav�ní, nebo ploch, které svou 

zm�nou využití umož�ují funkci bydlení a rekrace byly prodávány . 

V roce 2004 m�lo m�sto Šumperk 2791 ha ploch. Za následující 4 roky došlo 

k zmenšení plochy o 3 ha na vým�ru celkem 2788 ha. 

Nejv�tší p�ír�stek byl zaznamenám u ostatních ploch a vodních ploch. 

Rozloha ostatních ploch se zv�tšila z p�vodních 490 ha na 519 ha.  

Procentní p�ír�stek u ostatní plochy je 5,9 % (viz graf 2.4). 

V neprosp�ch úbytku orné p�dy je výše zmi�ovaný dynamický rozvoj m�sta. Nová 

výstavba byla realizovaná na pozemcích s p�vodní funkcí orná p�da. Zm�nu využití orné 

p�dy na p�du ur�enou pro zastav�ní umož�uje institut stavebního zákona nazývaný žádost  

o zm�nu využití území. 

I p�es sou�asnou ekonomickou situace ve spole�nosti a jednu z nejv�tších hodnot míry 

nezam�stnanosti sledovaných v regionech v �R je m�sto Šumperk m�stem nabízející nejen 

pohodové bydlení, ale také další rozvoj. Trend rozvoje bude pokra�ovat sm�rem realizací 

rekonstrukcí stávajících staveb a p�em�nou stávajícího nevyhovujícího nebo mále efektivního 

stavu a� už pozemk� nebo staveb.Plochy lesních pozemk� budou využívány k pronájm�m, 

rekreaci a sportu, jehož tradice je díky poloze m�sta a podpo�e vytvá�ením nových sportovn�

volno�asových aktivit umož�ována. K hodnotám m�sta pat�í také  

• hodnoty materiální – urbanistické, 

• hodnoty materiální - stavební a architektonické uvedené v tab. 2.3, 

• hodnoty materiální – p�írodní, 

• hodnoty duchovní - tradice a �innosti. 
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     Tab. 2.3 Údaje o po�tech nemovitých kulturních památkách v okresu Šumperk 

  

Nemovité kulturní památky okresu 

Šumperk 

Po	et obcí  

na jejichž území  

v okresu  

se vyskytují

Hrady, zámky, tvrze 20 

Z�íceniny 14 + 3 návrhy 

Kostely 68 

Sousoší, voln� stojící sochy, sloupy 100 

K�íže 40 

Boží muka 30 

Zvonice 4 

Kaple a kapli�ky 45 

       Zdroj: Vlastní zpracování podle interního fotografického seznamu nemovitých  

       kulturních památek okresu Šumperk ke dni 31.12.2007 
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2.4.6 Územní plán obce  

Územní plán obce je strategický dokument ur�ující jeho další ekonomický rozvoj. 

Územní plán obce má návaznost a souvislost s územním plánem velkého územního celku. 

Územní plány ur�ují ve výkresu „ Komplexní urbanistický návrh“, který je v m��ítku 1:5000:  

• intravilán obce obr. 2.9, 

• extravilán obce obr. 2.10, 

• plochy urbanizované, neurbanizované a plochy ur�ené k zastav�ní. 

Obr. 2.9 Rozvržení urbanizovaných ploch katastrálního území  

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

Intravilán obce tvo�í plocha uvnit� katastrálního území obce. Urbanizované plochy 

jsou již zastav�né plochy v intravilánu obce:  

• obytná území, 

• obchodn� výrobní území , 

• sportovn� rekrea�ní území, 

• láze�ská území, 

• plochy služeb, ve�ejné správy, drobné výroby a technických za�ízení. 

Intavilán 

Urbanizované plochy 
Zastav�né plochy

Identické celky 

Funk�ní regulace 

Objemová regulace 

Plochy ur�ené k zastav�ní 

Rozvojové plochy 
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Plochy ur�ené k zastav�ní: 

� plochy bytové výstavby, 

� plochy ob�anské vybavenosti, 

� plochy rekreace, 

� plochy pro sport, 

� plochy pr�myslu, 

� plochy technické infrastruktury, 

� plochy zelen�. 

Jednotlivé zastav�né plochy nazýváme identickými celky. Identické celky, jsou celky 

se stejným využitím a mající stanovené regulace:  

� funk�ní regulace je stanovenou funkcí identického celku,

� objemové regulace stanovuje, v jakém rozsahu lze funk�ní využití provád�t.10

Obr. 2.10 Neurbanizované plochy katastrálního území

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

Plochy neurbanizované jsou plochy v extravilánu, plochy volné krajiny a plochy,  

které ješt� v budoucnu nabízí možnost dalšího využití. Plochy by se nem�ly využívat  

k zastav�ní, nebo� se jedná zejména o plochy zem�d�lské p�dy. 

                                                
10 Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona.
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Územní plán stanovuje: 

• urbanistickou koncepci uspo�ádání krajiny,  

• koncepci ve�ejné infrastruktury,  

• a vymezuje zastav�né území, plochy a koridory.  

Koridory obr. 2.11 jsou plochy11 ur�ené pro uložení technické nebo dopravní 

infrastruktury, nebo opat�ení nestavební povahy. Z p�irozených koridor� jsou nejvýznamn�jší 

toky �ek, potok� a údolí. V územních plánech mohou být vyzna�eny i biokoridory, 

 které slouží jako ochranná pásma místních živo�ich�. Liniové koridory, které ohrani�ují 

jednotlivé zem�d�lské pozemky tvo�í �ást pásy strom�, �asto jsou na hranicích zastav�ného 

území. Je nutné, aby pracovníci ÚSC na úsecích životního prost�edí sledovali stav 

v koridorech a v zájmu jejich zachování zajiš�ovali výsadbu nových pás� strom� v místech, 

kde se p�vodní stav zm�nil p�írodními vlivy, nebo lidskou �inností. Stále dochází 

k neohlašovanému kácení strom� na pozemcích v soukromém vlastnictví. U lesních porost�

mohou plnit ochrannou funkci pro lesní zv��.  

Obr. 2.11 ÚPD �ešící plochy a koridory 

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

                                                
11Koridory - dostupné z WWW:<http://www.uur.cz/slovnik2/default.asp?action=hl_retezec>. 
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Územní studie 
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Plochy v intravilánu:  

Územní plán a zásady územního rozvoje mají to spole�né, že oba územn� plánovací 

dokumenty stanovují, kde mimo zastav�né území lze zm�nit nezastav�nou plochu na plochu 

zastav�nou.12

Územní plán pro jednotlivé plochy závazn� ur�uje jakou budou mít plochy funkci, 

nebo k jakému ú�elu budou využity nap�. plochy pro zastav�ní, výrobu, obchod, skladování, 

apod. Posouzení vhodnosti po�ízení zm�ny �ešící problém komplexn� v celém spravovaném 

území nebo zadání díl�í zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby. Plochy podél 

obecních komunikací používané jako odstavná stání pro osobní automobily. Vybudování 

chodník�. Vybudování centrálních parkovacích ploch. 

Plochy ur	ené k zastav�ní, kterými jsou jednotlivé rozvojové plochy jsou místy 

budoucích možností výstavby. Alternativa budoucího využití t�chto ploch, jsou plochy ur�ené 

k parkování a stání motorových vozidel. Problematikou nedostatku parkovacích míst  

se musejí zabývat i ÚSC. Finan�ní náklady spojené s vybudováním jednoho parkovišt�  

s 6-ti stáními pro osobní auta mohou být 2 140 000 K�. Tyto finan�ní prost�edky p�edm�tná 

obec získala v roce 2001 ze Státního programu podpory láze�ských obcí, kde obce obdržela 

50 % celkových náklad� na realizaci akce, která musí zlepšovat cestovní ruch. Oprava místní 

komunikace p�edm�tné obce v délce 800 m byla v celkových nákladech 470 000 K�13  

byla spolufinancována Správou a údržbou silnic na základ� vzájemné spolupráce a dohod�

uzav�ené vzhledem k tomu, že oprava komunikace �ešila i úhradu náklad� spojenou s jejím 

poškozením v rámci výstavby inženýrských sítí obce.

Obec své pozemky pronajímá. Nejv�tší úbytek všech nájemních smluv je u pronájm�

ploch ur�ených pro zahrádká�e. Nár�st požadavk� ve�ejnosti se týká ploch s možným 

využitím parkování osobních vozidel obr. 2.12. ÚSC zaznamenává nár�st p�estupk�

silni�ního zákona �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Majitelé aut parkují vozidla na chodnících. Ve�ejnost využívá k parkování svých vozidel 

chodníky, tedy plochy ÚSC a prost�ednictvím poplatku za užívání ve�ejného prostranství  

se snaží o �ešení nedostatku parkovacích míst.  

                                                
12 Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších 
    p�edpis�. 
13 Ekonomický odbor obce Bludov - záv�re�ná zpráva o hospoda�ení obce Bludov rok 2002. 
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Obr. 2.12 Využití ploch a koridor�

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

Pojem územní plán je jeden z nejvíce známých pojm� ve�ejností.Ve�ejnost je nutné 

zapojovat nejen do proces� po�izování ÚP, ale také ji v oblasti ÚP a ÚPD vzd�lávat. 

Ministerstvo pro místní rozvoj prost�ednictvím svých školitel� shromaž	ovalo dotazy ÚSC  

a ve�ejnosti p�ed vydáním novely stavebního zákona a na základ� tohoto sb�ru vypracovali 

soubor 1000 odpov�dí z celé problematiky stavebního zákona. Tato forma spolupráce se m�že 

p�i�adit k p�íklad�m fungování zájm� o spolupráci mezi ministerstvy a ve�ejností. Záv�rem 

spolupráce zpracovatelé vytvo�ili soubor o celkovém po�tu 1000 otázek.14  

Dotazy týkající se jednotlivých pojm� byly set�íd�ny do 171 témat. Z t�chto 171 témat 

se problematikou spojenou s územním plánováním cht�lo zabývat 146 témat. Územního plánu 

se týkalo 25 dotaz� .Územního �ízení a územního souhlasu 36 dotaz�, zm�n územního plánu 

14, po�izování ÚP 14, územn� plánovací informace 11 otázek a územn� analytických 

podklad� 10 dotaz�. Ješt� témata otázek týkajících se dot�ených orgán�, stanovisek, ohlášení 

a odstra�ování staveb m�li více než 10 otázek p�ipadajících na jedno téma. Ostatní témata 

m�li jen 1-5 dotaz�. S výsledkem �innost, jejíž myšlenka vznikla p�i školení pracovník� ÚSC, 

byla p�ínosem nejen pro pracovníky ÚSC, ve�ejnost i pro podoby novely stavebního zákona. 

Provedené shromaž	ování a výsledek byl jedním z nejefektivn�jších zp�sob� vzd�lávání  

a vzájemné komunikace s minimálními náklady na pr�zkum. 

                                                
14 Dostupné na WWW:<http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=tema&id=0>. 
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Plochy v etravilánu: 

Zem�d�lská p�da je p�da pod ochranou zem�d�lského p�dního fondu. Zem�d�lský 

p�dní fond (dále jen ZPF) má k dispozici p�esné údaje o velikosti této zem�d�lské plochy. 

Jednotlivé ÚSC musí podávat o všech zm�nách hlášení a jakékoliv „vyn�tí“ hlásit, p�i této 

�innosti jsou vázáni zákonem. Vyn�tím ze ZPF se myslí zm�na p�dy zem�d�lské nebo lesní 

p�dy na p�du ur�enou k jinému než tomuto využití. P�íslušné rozhodnutí je také správním 

aktem, podléhá tedy schvalovacímu procesu, správnímu �ádu a p�íslušným zákon�m 

 a vyhláškám dle zákona o ochran� p�írody a krajiny, zákona o životním prost�edí a  zákona 

 o ochran� ZPF, který má ve své kompetenci orgán životního prost�edí ÚSC. Kvóty množství 

ploch nutných pro zachování k hospoda�ení jsou ur�eny ve vztahu k celkové ploše rozlohy 

státu. Hodnoty celkových vým�r jednotlivých druh� pozemk� jsou na celém územní  

�R m��ené v systému JTSK.15

�íselné údaje jsou poskytovány z databází katastrálních ú�ad�. 

Jednotlivé druhy p�d jsou hodnoceny a t�íd�ny dle bonitních hodnot. Orná p�da má 

t�ídu bonity nejvyšší. 

V extravilánu obce jsou plochy neurbanizované. Plochy neurbanizované, které 

p�edstavují volnou krajinu, jsou plochy mimo intravilán obce.  

Na plochách vojenských újezd� nemají ÚSC rozhodovací pravomoc. 

I mimo zastav�né území obcí je nutné dodržovat urbanismus a esteti	nost území. 

Pojem „esteti�nost“ se vrátil do územního plánování po n�kolikaleté p�estávce,protože 

v zákonu �. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu zcela chyb�l. Navrácení 

pojmu esteti�nost je zám�rné, nebo� d�ív�jší uniformovaná architektura a dnešní zhoršovaná 

podoba vzhledu území je ješt� více zhoršována ekonomickou situací obyvatelstva. 

                                                
15 S- JTSK – systém jednotné trigonometrické sít� katastrální, v �R používáno K�ovákovo zobrazení. 



28

2.4.7 Regula�ní plán  

Regula�ní plán je nejpodrobn�jší �ástí územn� plánovací dokumentace a v �ešené 

ploše stanovuje podrobn�, jak bude pozemek využit, stanoví podmínky pro umíst�ní  

a prostorové uspo�ádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytvo�ení 

p�íznivého životního prost�edí. Regula�ní plán (dále jen RP) se po�izuje na žádost 

nebo z podn�tu a o rozsahu v jakém bude po�ízen rozhoduje zastupitelstvo obce. Na rozdíl 

 o ÚP nemusí být zpracován pro celé správní území, ale jen pro zájmovou �ást. P�i tvorb�  

RP je nutné do jeho obsahu zapracovat také nov� zavedený institut stavebního zákona politiky 

územního rozvoje v rozsahu, jakém se RP dotýká, vzhledem k tomu, že regula�ní plány 

stanovují podmínky zm�n a využití ploch a koridor�. Regula�ní plán je vydáván  

jako opat�ení obecné povahy V p�ípadu, kdy byl vydán na žádost ob�ana, je možné požadovat 

náhradu náklad� za po�ízení V praxi ÚSC využívají možnosti po�ízení na základ� rozhodnutí 

zastupitelstva vzhledem k tomu, že stejn� jako u po�izování zm�n ÚP je problematické ur�it 

míru využití a prosp�šnosti jednotlivými subjekty.Následné využívání nov� po�ízených ÚPD 

je v rámci �innosti pracovník� obce nepochybné. 

2.4.8 Pasport místních komunikací 

Pasport místních komunikací (dále je pasport) je samostatným dokumentem 

vycházející v základu z dopravní �ásti ÚP. M�že být p�íloha k komplexnímu urbanistickému 

výkresu územního plánu. Pasport je zákresem místní dopravní sít�. Komunikace bývají 

zakresleny v souladu se zákonem �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, tedy komunikace I, II, III a IV t�ídy, chodníky, p�ší zóny, podchody  

a další. Zákresy uli�ek, spojovacích cest historicky daných a mnohdy nikde jinde 

neuvedených lze využít jako nedílnou, vhodnou pom�cku a právní nástroj prokazující 

existenci t�chto sítí jinde neuvedených. Právním nástrojem se pasport stává v moment� spor�

mezi ob�any tam, kde došlo k zaplocení d�íve užívaných místních uli�ek a zkratek, které jsou 

sice v katastru nemovitostí vedeny ve vlastnictví ob�an�, kte�í je zaplotili, ovšem jejich 

skute�né využití a užívání bylo historicky ve�ejné. Obce mohou na základ� projednání  

a zvážení konkrétní situace použít právo vydržení a pasport jako podklad umož�ující využít 

institut užívání v dobré ví�e a k �ešení a rozhodování o prosazování zájm� obce a ob�an�. 

V pasportu je možné provést i takové záznamy jako je evidence místního dopravního zna�ení 

a ozna�ení jednotlivých ulic a prostranství.  
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Paspart je nutno aktualizovat. Aktualizace m�že být provedena formou ve�ejné 

zakázky projek�ní kancelá�í, nebo se m�že provést v rámci zm�n územního plánu. 

Rozhodujícím faktorem p�i aktualizaci pasportu je momentální stav po�izování nového 

územního plánu a výše finan�ních náklad� p�edložených nabídek na zpracování obou variant. 

Po aktualizaci pasportu je nutná sou�innosti s Policií �R dopravním inspektorátem,  

který ov��uje aktuálnost stavu veškerého dopravního zna�ení ve správním obvodu. 

2.4.9 Dot�ené orgány státní správy 

Spolupracujícími orgány ÚSC jsou dot�ené orgány, které dle zvláštních p�edpis�

v praxi uplat�ují zákony, na�ízení a vyhlášky chránící ve�ejné zájmy. Na základ� platnosti 

zákon� vydávají stanoviska k p�edloženým návrh�m. Dot�ené orgány vydávají jednak 

koordinované stanovisko, nebo koordinované závazné stanovisko.  

Orgány územního plánování postupují v jednotlivých etapách po�izování ÚPD  

obr. 2.13 ve vzájemné sou�innosti se stanovisky vydávanými dot�enými orgány, 

které na úsecích ochrany ve�ejných zájm� vydávají stanoviska dle zvláštních právních 

p�edpis�. Dot�ené orgány p�sobí zejména v oblastech chránících životní prost�edí, ve�ejné 

zdraví a zdroje energií obr. 2.14. 

Obr. 2.13 Etapy po�izování ÚPD, ve kterých se dot�ené orgány vyjad�ují 

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 

Dot�ené orgány 

Návrh Zadání 
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N�které legislativní p�edpisy aplikované DO:

Zákon �. 164/2001 Sb., o p�írodních lé�ivých zdrojích, zdrojích p�írodních minerálních vod, 

p�írodních lé�ebných lázních a láze�ských místech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�

(láze�ský zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Zákon �. 289/1995 Sb.,. o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon) 

Zákon �. 266/1994 Sb., o drahách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zákon �. 114/1995 Sb., o vnitrostátní plavb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a nálezu Ústavního 

soudu �. 327/2005 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n�

n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Zástupce ve�ejnosti je nový prvek stavebního zákona, který zástupci umož�uje ú�ast 

na jednáních s dot�enými orgány, pokud ho strana ob�an�, kterou zastupuje k tomu deleguje. 

Tento institut umož�uje již v p�ípravných fázích po�izování ÚPD �ešit rozpory mezi 

zájmovými skupinami ob�an� a dot�enými orgány. P�ínosem pro praxi je mimo další výhody 

také úspora financí. V minulosti se rušily vydané rozhodnutí, které v sob� zahrnovaly výdaje 

spojené s �inností pracovník� státní správy a výdaje na po�ízení projektových dokumentací 

staveb. Negativem tohoto institutu budou z�ejm� delší lh�ty trvání �ízení, ovšem po vy�erpání 

zástupcem všech dostupných prost�edk� ve form� znaleckých posudk�, zpráv, posouzení 

výpo�t� atd. a p�i výsledné vzájemné kompromisní variant�, nebo oboustranné dohod� bude 

možné investi�ní akci bez rizik spojených s aktivitami sdružení a spolk� realizovat.  
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Obr. 2.14 Oblasti p�sobností dot�ených orgán�

Zdroj: Vlastní zpracování p�ednášky školení pracovník� ÚSC v oblasti sou�innosti s DO 
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3 Uplat�ování závazné a sm�rné �ásti ÚPD 

3.1 Závazná �ást ÚPD 

Územn� samosprávný celek obce schvaluje obecn� závaznou vyhláškou závazné �ásti 

vyhlášky o územním plánu obce. Ve vyhlášce jsou tedy závazn� stanoveny regulativy 

funk�ního využití území, prostorové uspo�ádání území, jsou vymezeny ve�ejn� prosp�šné 

stavby, pro které lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemk�m a stavbám omezit  

a vymezí systém ekologické stability. Všechny ostatní �ásti, které nejsou uvedeny  

jako závazné lze považovat za �ásti sm�rné. D�ív�jší legislativa, zákon �. 50/1976 Sb. p�ímo 

upravoval ve svých provád�cích vyhláškách co jsou závazné a co sm�rné �ásti. Sou�asný 

stavební zákon již pojem sm�rná �ást územního plánu nepoužívá. V praxi a je dodržováno 

pravidlo závaznosti celého dokumentu územního plánu. 

3.2 IS a GIS – informa�ní systém a grafický informa�ní systém 

ÚPD je zobrazována na m��ítcích katastrálních map zobrazených v S-JTSK. S-JTSK 

pat�í mezi kartografická zobrazení, je to zobrazení kuželové.16 Základy kartografického 

zobrazení a sou�adnicové soustavy vyjad�ují závislost mezi mapou a referen�ní plochou zem�. 

�eský ú�ad zem�m��ický a katastrální–�ÚZK poskytuje základní zdroje dat pro grafické 

informa�ní systémy (dále jen GIS). Základní mapa �R v m��ítku 1:10 000 je v rastrové 

digitalizaci v zobrazení Zabaged/2 a topologicko- vektorový model v zobrazení Zabaged/1.  

GIS v praxi zaznamenávají údaje o poloze a údaje o dané stavb�, nebo hledaném 

p�edm�tu. Nabízený software umož�uje poskytování ucelených informací a simulaci 

výsledných stav� a možných vliv� na zájmové území. GIS je softwarový nástroj nahrazující 

mapové podklady v papírové podob�. GIS jsou vybaveny speciálními nástroji a funkcemi  

pro zobrazování, editaci a analýzy a zobrazují r�zné datové informace v �len�né zobrazeném 

v obr. 3.1. Systémy umož�ují provázanost s ostatními agendami v �innosti pracovník� obcí.  

                                                
16 Na�ízení vlády �. 116/1995 Sb., kterým jsou stanoveny závazné geodetické referen�ní systémy. 



33

Obr. 3.1 Zp�soby zobrazování GIS 

Zdroj: Vlastní zpracování dle pracovních text� �VUT v Praze GIS v územním plánování 
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Nemalý význam mají ve státní správ� a samospráv�.také informa�ní systémy. 

ÚSC využívají IS základních registr� dle zákona �. 111/2009 Sb., zákona o registrech.  

IS jsou významným nástrojem matri�ní agendy poskytující údaje z evidence obyvatel 

pro zpracování statistických dat. 

                                                
17 Ortofotomapy jsou GIS po�ízené leteckým snímkováním a ve�ejnost do nich m�že nahlížet  
    na internetových stránkách �UZK.  
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Obce využívají rozlišné informa�ní systémy. V t�chto registrech lze vyhledat údaje 

požadovány statistickým ú�adem po ÚSC, jako jsou nap�.: bytových jednotek, po�et dom�, 

po�et rozestav�ných staveb, po�et zkolaudovaných staveb, po�et zm�n staveb  

p�ed dokon�ením, po�ty provozoven v obci. Tato data mohou být také použita jako podklad 

pro vytvo�ení finan�ních analýz podporujících ekonomický rozvoj provozovaných služeb 

soukromými osobami a výrobní �innost spole�ností.  

IS v �innosti ÚSC p�edstavují jednotlivé registry: 

• registr obyvatel, 

• registr osob, 

• registr územní identifikace, 

• registr práv a povinností. 

Tab. 3.1 Software užívaný obcí Post�elmov  

Název programu: Dodavatel programu: 

ArcView  – tvorba po�íta�ových map a geografických systém�             ESRI Inc. 

Ameba     – prohlížení jednotlivých paspart� v rámci obvodu                 DIGIS spol. s.r.o. 

ISEN        – grafická nadstavba integrovaného systému evidence 

                    nemovitostí  MERIT GROUP a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracován podle sd�lení správce IS obce Post�elmov v roku 2009 

Tab. 3.2 Software užívaný obcí Bludov  

Název programu: Dodavatel programu: 

Misys view – prohlíže� vektorových a rastrových dat Gepro spol.s.r.o. Opava 

Misys atlas DMT – prostorové prohlížení �ezy, pohledy Gepro spol.s.r.o. Opava 

Misys pasport – prohlížení pasportu technické infrastruktury Gepro spol.s.r.o. Opava 

Misys – kmapy  

Na základ� sdíleného serveru – webhostingu se poskytují 

n�které data, nap�.z. katastru nemovitostí, ortofotomap �R. 

Gepro spol.s.r.o. Opava 

Zdroj : Vlastní zpracování podle sd�lení správce IS obec Bludov v roku 2009 
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Hlavním ú�elem územního plánování je zhodnocování území. Termínem zhodnocení 

se musí chápat ucelené zhodnocení, tedy nejen hodnot materiálních, ale také hodnot životního 

prost�edí, ochrany a tvorby krajiny, hodnot kulturních a duchovních s ohledem  

na omezení �inností poškozujících pohodu bydlení.

Obecní zastupitelstvo projednává a schvaluje prodeje a koup� pozemk� mezi obcí  

a ob�any. Praxe ukazuje markantní rozdíl v prodejích a koupích pozemku v závislosti 

 na politickém rozložení obecního zastupitelstva. Rozdíly zobrazené na p�íjmové stran�

rozpo�tu obce p�i prodejích obecních pozemk� by m�li být srovnatelné na výdajové stran�

rozpo�tu za koup� pozemk� pro ve�ejn� prosp�šné stavby nebo opat�ení. P�i všech prodejích 

by m�lo být pamatováno na skute�nost, že pro ve�ejn� prosp�šné stavby je získání nových 

pozemk� nákladn�jší než výdaje spojené se správou a údržbou stávajících pozemk�,  

nebo nemovitostí na pozemcích, které v úvahu pro další rozvoj p�ipadají.  

3.3 Výdaje spojené s evidencí územn� plánovací dokumentace 

Jednou z výdajových položek stavebního rozpo�tu investi�ních akcí obce týkajících  

se technické infrastruktury je „Hlava náklady projektové dokumentace“. Tyto výdaje jsou 

 na po�ízení evidence obsahující mimo jiné i polohové umíst�ní a dle typu akce i výškovou 

polohu díly. Zmi�ované údaje je možno získat od firem zabývajících se geodézií a kartografií. 

Tyto provedou p�íslušná m��ení a vyhotovení mapových výstup�. Investoru akce, tedy obci 

uhradí výše uvedené náklady a p�edá je v písemné nebo v elektronické podob� správci sítí, 

jedná-li se o technickou vybavenost rodinných domk�. V sou�asné dob� již v�tšina obcí není 

vlastníkem technické infrastruktury na svých katastrálních územích. V�tšina obcí prodala  

své vodovodní, kanaliza�ní a plynové �ady v rámci zvýšení p�íjm� z prodeje majetku  

a vzhledem k tomu, že náklady spojené se správou a údržbou t�chto sítí by p�evyšovaly 

možnosti obcí.Velká v�tšina inženýrských sítí vyžadovala provedení rozsáhlých 

rekonstruk�ních prací. D�ležitým faktorem byl také nevýd�le�ný charakter �innosti ÚSC, 

který by byl pro n� nevýhodou z hlediska technické správy t�chto sítí. Na rozdíl 

od soukromého sektoru nebyl p�edpoklad zisku po provedení rekonstrukcí a modernizací 

 již zastaralých �ástí a po�izování nových technologií a nebyl výhled zam�stnávání takového 

managementu, který by v provozování t�chto sítí dosáhl záv�re�ného neztrátového výsledku  

v hospoda�ení. N�které obce si alespo� ponechali �áste�nou ú�ast na správ� sítí tím, že se stali 

v nov� vzniklých akciových spole�nostech vlastnících tyto inženýrské sít�, jejich akcioná�i. 
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Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni ze stavebního zákona vést evidenci 

obsahující mimo jiné polohové umíst�ní, u n�kterých infrastrukturních sítí i údaje o výškové 

poloze. Tyto údaje jsou pot�ebné p�i po�izování zm�n ÚP. P�i každé nové investi�ní akci ÚSC 

se tedy tyto údaje musí po�izovat. Výdajovou stránku z obecního rozpo�tu tedy rozší�í výdaje 

pro specializovanou zem�m��i�skou firmu, která tyty údaje po�ídí. V n�kterých p�ípadech  

 lze náklady na evidenci vyhotovené geodetickou spole�ností uplat�ovat na budoucím 

vlastníkovi v rámci vzájemné spolupráce. 
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4 Zp�soby po�izování ÚPD  

4.1 Obce s rozší�enou p�sobností jako po�izovatelé ÚPD  

Vznik ÚPD je podmín�n po�ízením podklad� k jejímu vypracování. Podklady zahrnují 

pr�zkumy a rozbory jednotlivých území, mapové listy a informace o jednotlivých 

katastrálních územích. Dále informace poskytované po�izovatelem od nad�ízených orgán�  

o sousedních obcích, regionu v rámci velkého územního plánu a podklady nadregionálního 

tedy celostátním rozsahu.  

P�sobnost orgán� ve v�cech územního plánování: 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo m�že zasahovat do p�sobnosti orgán� kraj� a obcí jen v zákonem 

stanovených p�ípadech, a to pouze v záležitostech týkajících se rozvoje území státu; postupuje 

p�itom v sou�innosti s orgány kraj� a dot�ených obcí.  

Ministerstvo obrany vykonává p�sobnost dot�ených orgán� na území vojenských 

újezd�  

• Kraj 

Orgány kraje zajiš�ují ochranu a rozvoj hodnot území kraje, p�itom mohou zasahovat 

do �innosti orgán� obcí jen v zákonem stanovených p�ípadech, a to pouze v záležitostech 

nadmístního významu; postupují p�itom v sou�innosti s orgány obcí. 

• Orgány obce a kraje  

vykonávají p�sobnost ve v�cech územního plánování podle zákona �. 183/2006 Sb., 

jako p�sobnost p�enesenou, nestanoví-li zákon, že o v�ci rozhoduje zastupitelstvo obce 

nebo kraje 

Územn� samosprávnými celky jsou kraje a obce.V �eské republice je celkem 14 kraj�

v�etn� hlavního m�sta Prahy. Po�izování územních plán� velkých územních celk�  

(viz obr. 4.1) má ve své náplni krajský ú�ad, odbor regionálního rozvoje. Na krajském ú�adu 

 je možno nahlížet do tohoto územního plánu. Tyto územní plány v kompletním složení mají 

k nahlédnutí obce s rozší�enou p�sobností. Každá obec si m�že pro svou interní pot�ebu 

nechat vyhotovit na základ� dohody s po�izovatelem a zpracovatelem dokumentace vý�atek  

té �ásti ÚP, která je p�edm�tem jeho zájmu. 
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Obr. 4.1 Data zaznamenávaná v územích plánech  

Zdroj: Vlastní zpracování podle stavebního zákona 
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4.1.1 Rozhodnutí o po�ízení a zpracování zám�ru  

Orgány obce zajiš�ují ochranu a rozvoj hodnot území obce, pokud nejsou sv��eny 

p�sobnosti v záležitostech nadmístního významu orgán�m kraje nebo na základ� zvláštních 

právních p�edpis� dot�eným orgán�m. 

Obecní zastupitelstvo provádí kontrolní �innost rady obce a bere na v�domí její 

�innost. Odbor výstavby a územního plánování p�edává k projednání do rady obce 

shromážd�né podn�ty a žádosti na po�ízení územního plánu. Rada na svém zasedání projedná 

p�edložené návrhy a p�edá je do podklad� k projednání obecním zastupitelstvem. Obecní 

zastupitelstvo za ú�asti ve�ejnosti projednává, schvaluje a rozhoduje o po�ízení územního 

plánu. 

O po�ízení územního plánu rozhoduje OZ: 

• z vlastního podn�tu, 

• na návrh orgánu ve�ejné správy (viz výše), 

• na návrh ob�ana obce, 

• na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva 

k pozemku nebo stavb� na území obce. 

ORP na základ� žádosti obce ve svém správním obvodu po�izují : 

• územní plán, 

• regula�ní plán, 

• územní studii. 

V olomouckém kraji je celkem 398 obcí vykonávajících p�enesenou a samostatnou 

p�sobnost obr. 4.2 z toho 21 obcí je obcí s pov��eným obecním ú�adem. Po�izovatelem 

územn� plánovací dokumentace dle stavebního zákona18 jsou obecní ú�ady obce s rozší�enou 

p�sobností (dále jen ORP). Olomoucký kraj k roku 2009 evidoval 13 ORP. Obce jsou územn�

samosprávné spole�enství ob�an�; tvo�í územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 
19 V praxi je možno se ješt� setkat s ÚP, které byly po�izovány tak, že ÚP zasahoval do jiného 

správního obvodu.  

                                                
18 Statistické údaje o m�stu Šumperk dostupné z WWW:<http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=1897>. 
19 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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V sou�asnosti jsou již všechny územní plány obcí po�izovány v rámci jejich hranic 

území obce tvo�ící katastrálního území, které je shodné se správním územím obce. Pro obce 

Bludov je obcí s rozší�enou p�sobností m�sto Šumperk a ú�adem územního plánování  

je odbor územního plánování. 

Obr. 4.2 Schéma p�sobností obcí  

Zdroj: Vlastní zpracování podle zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní  

pozd�jších p�edpis�

Vyhláška �. 512/2002 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 41/2006 Sb. o zvláštní odborné 

zp�sobilosti ú�edník� územních samosprávných celk� 20 stanovuje nutné vstupní vzd�lávání 

pracovník� ÚSC, kte�í jsou povinni ješt� vykonat zkoušku zvláštní zp�sobilosti na úseku 

územního plánování v akredita�ním st�edisku Praha nebo Benešov. Ve školících st�ediscích 

jsou proškoleni ve veškeré oboru týkající se legislativ� a pod vedením garant� specialist�

v oboru územní plánování a stavební �ád Ing. Sklená�em a Ing. Arch. Tunkou Csc. musí 

vypracovat záv�re�nou práci z oboru, která prokazuje jejich orientace v problematice ÚP.  

                                                
20 K provedení §21 zákona �. 312/2002 Sb.o ú�ednících územních samosprávných celk�  

    a o zm�n� n�kterých zákon�.

Obce 

P�enesená p�sobnost Samostatná p�sobnost 

P�enesená p�sobnost vykonávaná všemi 
obcemi

Obce s matri�ním ú�adem

Obce se stavebním ú�adem

Obce s pov��eným obecním ú�adem

Obce s rozší�enou p�sobností - ORP
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4.1.2 Finan�ní stránka po�izování územn� plánovací dokumentace  

Po�izování ÚPP a ÚPD �ešil ve svých ustanoveních a provád�cích vyhláškách zákon 

�. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu a provád�cí vyhlášky �. 131/1998 Sb., 

o územn� plánovacích podkladech a územn� plánovací dokumentaci a vyhláška �. 132/1998 

Sb., kterou se provádí n�která ustanovení stavebního zákona.  

K 1.1.2007 vstoupila v platnost novela stavebního zákona pod �. 183/2006 Sb., 

 o územním plánování a stavebním �ádu. V souvislosti s novelou stavebního zákona , 

která si vyžádala aktualizaci územn� analytických podklad� ÚAP se výdajová stránka státního 

rozpo�tu obr. 4.3 navýšila v roce 2007 v �ásti „P�ísp�vku státního rozpo�tu  

na �áste�nou úhradu výdaj� spojených s výkonem státní správy“.  

Obr. 4.3 Schéma ve�ejných rozpo�t�  

Zdroj: Vlastní zpracování podle HALÁSEK, D. 21

                                                
21 HALÁSEK, D. Ve�ejná ekonomika. 2.vyd. Opava:Optys, 2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0. 
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ÚSC  



42

4.1.3 Úhrada náklad� na po�ízení územního plánu  

Obec hradí náklady spojené s po�ízením nového územního plánu v p�ípad�,  

že o jeho po�ízení rozhodlo zastupitelstvo obce a územní plán bude zpracován projektantem.  

Kraj hradí náklady spojené s po�ízením územního plánu jestliže to vyplývá ze zásad 

územního rozvoje nebo jejich aktualizace.

Náklady hradí obec v p�ípad�, že je po�izován územní plán na základ� výhradní 

pot�eby obce na 	áste	nou aktualizaci zásad územního rozvoje. 

Po�izovatel hradí náklady spojené s projednáním územního plánu. 

Obec hradí náklady na nezbytné mapové podklady, pro kterou je po�izovatelem ú�ad 

územního plánování, nedohodnou- li se jinak. Obec m�že úhradu vyžadovat po navrhovateli 

v p�ípad�, že navrhovatel zm�n územního plánu zm�nu požaduje pro svou pot�ebu. 

 Úhrada zm�ny územního plánu, nebo mapových podklad� m�že být �áste�ná nebo úplná. 22

Na výdaje spojené s aplikací nového stavebního zákona, výdaje týkající se �áste�né 

úhrady náklad� spojených s výkonem státní správy bylo ur�eno celkem 180 mil. K�.  

Na výdaje spojené s aktualizací ÚAP bylo ur�eno celkem 164 mil. K� pro obce 

s rozší�enou p�sobností a 16 mil. K� pro krajské ú�ady. 23

Orgány obcí s ROP v rámci ekonomické agendy poskytnou informace tab. 4.1 obcím 

 o možnostech �erpání �ástek na po�ízení UAP. Obce mohou dle aktuální situace požádat 

krajský ú�ad o poskytnutí dotace nebo grantu z rozpo�tu krajského ú�adu.  

Podle výše žádané �ástky obcí se o jejím p�id�lení rozhoduje : 

• p�i nižších položkách – v rad� kraje  

• p�i vyšších položkách – v zastupitelstvu kraje.  

                                                
22 § 44 a § 45 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
23 Dostupné z WWW:<http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=114&IDtema=31>. 
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Tab. 4.1 P�ehled o finan�ních �ástkách souvisejících s po�izováním ÚPD ROP Šumperk 

R o k  2006 2007 2008 2009 2010 
            
P�ÍJMY  (v tis. K	)           
p�íjmy kapitálové           
Územní plán m�sta Šumperk          1 185 
p�íjmy provozní            
Dotace na územn� analytické 
podklady obcí       1 100    
ostatní neinvesti	ní transfery           
P�ísp�vky na výkon státní správy    47 664      50 218  

Celkem p�íjmy   47 664    1 100  51 403  
VÝDAJE  (v tis. K	)            
výdaje provozní           
Územní plán m�sta Šumperk    1  39  2 800 1 300  
Územn� analytické podklady   18  1 599  50  500  
Zpracování strategického plánu m�sta 171          
Územní plán obcí  9  10  8  50  45  

Celkem výdaje  180 29  1 646  102 800 1 845 
Zdroj: Záv�re�né ú�ty r. 2006 -2009 m�sta Šumperka a návrh rozpo�tu na rok 2010, dostupné 
z WWW:<http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html> 

K datu 13.5.2008 dle �SÚ byl meziro�ní nár�st tržeb u tržních služeb 16,5 %.24 

Do t�chto služeb je možné za�adit i architektonické a inženýrské �innosti spojené 

s po�izováním ÚPD. P�esto, že p�esný podíl na celkovém nár�stu nebyl uveden, 

dá se p�edpokládat, že podíl t�chto �inností je zna�ný.  

ÚSC ú�tuje dle druhového t�íd�ní (položkového) o územním plánu v kapitálových 

výdajích ve t�íd� 6 – všeobecná ve�ejná správa a služby v paragrafu 6119 – ostatní nákupy 

dlouhodobého nehmotného majetku.25

T�ída 6 je používaná k evidenci dokument� charakteru studií, zám�r� a plán� p�ed 

samotným zpracováním projektové dokumentace, které mají potencionální souvislost 

s budoucím po�izováním DNM a jejich po�izovací cena a doba použitelnosti v ú�etní jednotce 

odpovídá vymezení dlouhodobého nehmotného majetku. Zahrnuje zpracování územních 

plán�. 

                                                
24 Dostupné z WWW:<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ctrs051908.doc>. 
25 Zdroj dat: Interní informace poskytnuté ekonomickým odborem obce Bludov.
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4.1.4 Dotace obcím na po�izování ÚP  

Obce, která mají celkov� maximáln� 500 obyvatel, mohou žádat o dotace na po�ízení ÚP 

z jiných ve�ejných rozpo�t�.  

Dotace poskytované obcím  

• nárokové dotace, 

• nenárokové dotace. 

Dotace v rámci programu „Dotace na rozvoj venkova“ jsou dotacemi nenárokovými  

a zajiš�uje p�sobení evropského zem�d�lského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje 

v souladu s na�ízením Rady (ES) 1698/2005 �l. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených 

Národním strategickým plánem rozvoje venkova do provád�cí úrovn� a zajiš�uje tak jeho 

efektivní realizaci. 

 Financováním územních plán� se zabývá Osa III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, ob�anské  

vybavení a služby. 

Opat�ení Programu rozvoje venkova p�isp�jí k napl�ování cíl� Lisabonské strategie ve všech 

jejích oblastech: 

• spole�nost založená na znalostech, 

• vnit�ní trh a podnikatelské prost�edí, 

• trh práce, 

• v oblasti udržitelný rozvoj. 

Monitorovací výbor schválil k datu 16.4.2010, že v podzimním kole nebudou 

vyhlášena opat�ení ur�ená pro podporu obcí, zmi�ovaný dota�ní titul osy III.2.1, vzhledem 

k tomu, že do konce roku 2013 zbývá pouze 1,2 násobku ro�ní alokace.26

Obce mohou požádat obdržení dotací na územní rozvoj také v rámci integrovaných 

opera�ních program�. 

                                                
26 Program rozvoje venkova dostupný na WWW:<http://eagri.cz/public/eagri/dotace/program- rozvoje-venkova-  

    na-obdobi-2007/ >. 
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4.1.5 Vypsání výb�rového �ízení a výb�r zhotovitele ÚP 

Po�izovatelé ÚPD p�edávají zpracovateli soubory údaj� o hospodá�ských podmínkách 

rozvoje území. Pro zpracování ÚP obcí je nutné posoudit strategický plán obce, zejména v: 

� rozvoji jednotlivých výrobních závod�, 

� rozvoji ob�anské vybavenosti a bytové zástavby, 

� rozvoji dopravní a technické infrastruktury.  

Výb�rová �ízení na zhotovitel územního plánu jsou díky novele stavebního zákona 

lukrativní �inností a výb�r vhodného kandidáta není jednoduchou záležitostí. Pro p�edstavu 

uve	me výb�r zhotovitele na po�ízení územního plánu obce s 3200 obyvateli a 1663 ha. 

Zhotovitel po p�edložení cenových nabídek graf 4.1 a referencí bude vybrán dle metody 

vícekriteriálního rozhodování. 

Z nabídek, které splnily zákonné požadavky zadavatele stanovené v oznámení 

zadávacího �ízení a v zadávací dokumentaci jsou tyto firmy ucházející se o zhotovení díla – 

po�ízení územního plánu : 

1. Firma Martin Lišák, Broumov 

2. Firma Kamil Donesl, Kom�átka 

3. Firma Jan Spole�ný, Písek  

Graf 4.1 Cenové nabídky firem 

Zdroj: Vlastní zpracování podle cenových nabídek 
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Metoda vícekriteriálního zhodnocení – výb�r firmy pro zhotovení územního plánu  

Kritéria posuzovaná pro výb�r zhotovitele: 

1. Cenová nabídka – výše cenové nabídky 

2. Zkušenosti v oboru – reference firem v oblasti po�izování územního plánu a  

schopnost po�ídit kvalitní ÚP 

3. Výstupy mapových list� – r�zné podoby výsledného územního plánu a mapových list�

4. Flexibilita – �asové možnosti spolupráce firmy s po�izovatelem s ohledem na jeho 

   další rozpracované akce. 

�ešení problémových otázek - p�ístup zhotovitele na �ešení problémových otázek  

   a asertivita. 

5. Komunikativnost – schopnost komunikace s po�izovatelem p�i jednáních  

  p�ed podáním cenové nabídky  

Místní šet�ení provedené v rámci p�ípravných jednání- zájem firmy o seznámení  

se s lokalitou. Vize o budoucích investicích – vize budoucího rozvoje území  

Tab. 4.2 Stupnice hodnocení  
0  nedostate�né 

1  podpr�m�rná kvalita 
2  dostate�né 

3  jen zákonná kvalita 
4  chvalitebné 
5  vyšší kvalita 

6  výborná kvalita 

Zdroj: Vlastní zpracování stupnice hodnocení 0 až 6 bod� hodnocení vzestupné, 

           od nejnižšího do nejvyššího po�tu bod�. 

Tab. 4.3 Bodové hodnocení jednotlivých firem dle kritérií K1-K5 ve stupnici 0-6  

                                Kritérium Martin Lišák 
Broumov 

Kamil Donesl 
Kom
átka 

Jan Spole	ný 
Písek 

K1 cenová nabídka 3 5 3 

K2 zkušenosti v oboru 6 5 5 

K3 výstupy mapových podklad� 5 5 6 

K4 �ešení problém�, flexibilita 2 5 6 

K5
komunikativnost a místní 
šet�ení 2 5 6 

Zdroj: Vlastní zpracování bodového hodnocení firem podle porovnávacích kritérií K1 - K5. 
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Postup vyhodnocování v hodnotící matici: 

1. Zadání matice s jednotlivými rozhodovacími kritérii. 

2. P�i�azování hodnoty 0 nebo 1 dle našeho posouzení více vyhovujícího kritéria. 

3. Pokud více vyhovující kritérium v �ádku p�i�azeno do kolonky 1. 

4. Pokud bylo více vyhovující kritérium v sloupci p�i�azena 0. 

5. Sloupe�ek: Po�et - se�tení nul a jedni�ek v jednotlivých �ádcích a sloupcích . 

6. Ur�ení váhy dle vzorce : (H5/SUMA ($H$5:$H$9)). 

7. Celková hodnota Váhy je rovna jedné. 

Tab. 4.4 Hodnotící matice - vyhodnocování parametr�  

Párové srovnávání:        
         
  Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 Po	et Váha 
K1 cenová nabídka 0 0 0 0 0 1 0,066666667
K2 zkušenosti v oboru   0 0 0 1 3 0,2 

K3
výstupy mapových 
podklad�     0 0 0 3 0,2 

K4 �ešení problém�, flexibilita       0 1 5 0,333333333

K5
Komunikativnost 
a místní šet�ení         0 3 0,2 

                1 
Zdroj: Zpracování hodnotící matice podle postupu daného vícekriteriální metodou  

Tab. 4.5 Výb�r min. a max. dle hodnotící matice  

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 

Martin Lišák Broumov 3 6 5 2 2 
Kamil Donesl Kom
átka 5 5 5 5 5 Firmy 
Dušan Spole	ný Písek 3 5 6 6 6 

min 3 5 5 2 2 
max 5 6 6 6 6 

Váhy   0,07 0,13 0,33 0,27 0,20 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj� hodnotící matice  

Tab. 4.6 Metoda lineární díl�í funkce užitku  

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 celkem po�adí
Martin Lišák Broumov 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,13 3 
Kamil Donesl 
Kom
átka 

1,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,42 2 Firmy 

Dušan Spole	ný Písek 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1 
Zdroj: Pomocí vzorce skalárního sou�inu hodnoty a váhy bylo obdrženo výsledné po�adí 
firem. 
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Tab. 4.7 Po�adí dle metody vícekriteriálního hodnocení 

Dušan Spole	ný Písek 1 785 000 K	 1 

Kamil Donesl Kom
átka 1 309 000 K	 2 Firmy 

Martin Lišák Broumov 642 600 K	 3 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vyhodnocení vícekriteriální metody 

Z údaj� výše uvedených by tedy m�l být zhotovitelem firma Dušan Spole�ný, 

pop�ípad� podle ceny p�i vylou�ení nejvyšší a nejnižší nabídky Kamil Donesl. Na základ�

rozhodnutí orgán� obce byl vybrán jako zhotovitel Martin Lišák s nejnižší cenovou nabídkou 

a nejnižším ohodnocením dle kritérií.  

Tab. 4.8 Rozbor cenové nabídky firmy Martin Lišák Broumov 

Cenová nabídka firmy Martin Lišák 
Broumov     

I. etapa II. etapa III. etapa IV. etapa celkem 
192 780 K� 192 780 K� 192 780 K� 64 260 K� 642 600 K�

Zdroj: Vlastní zpracování podle p�edložené nabídky 

Graf 4.1 Rozložení jednotlivých �ástí náklad� na po�ízení 

192 780 K�; 30%
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Zdroj: Vlastní zpracování podle p�edložené nabídky  
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4.1.6 Uzav�ení smlouvy o dílo zhotovení ÚP firmou 

Po�izovatel na základ� provedeného výb�rového �ízení s vít�znou firmou uzav�e  

se statutárním orgánem a zástupcem zhotovitele smlouvu o dílo. Smlouva je uzav�ena  

dle obchodního zákoníku. P�edm�tem smlouvy je zpracování územního plánu, finan�ní pln�ní 

za jednotlivé vyhotovené etapy a lh�ty dodání.V ujednáních si stanoví podmínky, za kterých 

bude dílo vyhotoveno a p�edáno. Smlouva musí být následn� schválena zastupitelstvem obce.  

4.1.7 Evidence, archivace, ukládání, doložka o ú�innosti pro archivaci. 

Dokumentace týkající se územn� plánovací dokumentace je u obcí uložena v archívu 

obce a je ozna�ována za archiválii (p�íloha �. 2 k zákonu �. 499/2004 Sb.o archivnictví  

a spisové služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 
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5 Záv�r  
Práce m�la za cíl provést zhodnocení �innosti ÚSC v oblasti ÚPD z pohledu 

legislativního a ekonomického. 

V úvodních kapitolách práce byly vysv�tleny pojmy z územn� plánovací dokumentace 

a územn� plánovacích podklad�,které jsou p�esn� definovány ve stavebním zákonu, jejich 

interpretace však byla zpracována se snahou o zachování odborné kvality p�i maximální 

možné srozumitelnosti pro �itatele.  

Územn� samosprávné celky kladou na stávající i nov� p�íchozí pracovníky požadavky 

zvyšování kvalifikace a úrove� kvality práce a vytíženost srovnatelné s  úrovní a kvalitou 

v soukromém sektoru. Kvalita práce poskytovaná ve�ejnosti p�i porovnání s 80tými lety 

 je snadn�jší díky moderní výpo�etní technice a vybavení, kterého se státní správ� na úseku 

dnes již zrušeného ministerstva pro místní rozvoj dostávalo. Na základ� zákona o vstupním 

vzd�lávání ú�edník� ÚSC musí zam�stnanci prokázat znalosti z oblasti jednak obecné �ásti, 

týkající se mimo jiné nejpoužívan�jšího zákona o správním �ízení – správního �ádu,  

a z oblasti na kterou se specializují, tedy z oblasti stavebního zákona a územního plánování. 

Díky akreditacím vysokých škol dochází k zna�nému navýšení po�tu pracovník� ÚSC 

s vysokoškolským vzd�láním, které také t�mto absolvent�m umož�uje uznání zkoušky 

v rámci studia. 

Progresivní metody �ízení jednotlivých p�ísp�vkových organizací, ve kterých za�aly 

díky vysokému procentu nezam�stnanosti pracovat odborníci specializující se na marketing  

a management, umožnil srovnateln� velkým obcím vytvá�et velké rozdíly ve výsledném 

hospoda�ení . 

Územn� plánovací dokumentace v �innosti pracovník� ÚSC spole�n� s �innostmi 

ostatními zajiš�ovanými ÚSC je v sou�asné dob� vystavena tlaku vyšších nárok�. Snaha  

o co nejv�tší ekonomický rozvoj a zajišt�ní stability v území podn�cuje k aktivní spolupráci 

mezi státní správou a ve�ejností. V�tšímu tlaku z d�vodu ekonomické krize jsou vystaveny 

zejména �innosti, které zajiš�ují tvorbu a ochranu životního prost�edí. P�i projednávání  

a schvalování územních plán� obcí je up�ednost�ován výsledný ekonomický efekt v rámci 

zm�n jednotlivých správních obvod�. Také p�i procesech výb�ru zpracovatel� nových 

územních plán� jsou pracovníci ÚSC a orgány obcí postaveny p�ed novou situaci, kdy jednání  

se zástupci jednotlivých firem nabízejících své služby se v souladu s trhem práce zm�nilo 

 a namísto d�ív�jších jednání s projektanty zastupujícími jednotlivé firmy, jednají firmy 

prost�ednictvím osob zajiš�ující ve firmách obchodní strategii. 
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P�íloha 	. 1 Evidence ÚPD obcí na správním území m�sta Šumperka 

Bludov všechna k.ú. ÚPN SÚ  Návrh - schválení 9.11.1998 Ano (2) 

Bohdíkov všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 1.10.2006 

Bohutín všechna k.ú. ÚPN SÚ  Souborné stanovisko 1.2.1995 

Branná všechna k.ú. ÚPO  Návrh – zahájení projednání  25.5.2005 

Bratrušov všechna k.ú. ÚPO  Návrh – schválení 24.10.2002 Ano (1) 

Bušín všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 1.11.2006 

Dlouhomilov všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 25.10.2006 

Dolní Studénky všechna k.ú. ÚP Nabytí ú�innosti 21.8.2008

Hanušovice všechna k.ú. ÚP  Nabytí ú�innosti 6.1.2008 

Hrab�šice všechna k.ú. ÚPN SÚ  Návrh – odevzdání 1.6.1999 

Hrabišín všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 30.12.2006 

Chrome	 všechna k.ú. ÚPO  Návrh – odevzdání 20.12.1999 

Jakubovice všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 15.1.2007 

Janoušov všechna k.ú.  Nabytí ú�innosti 15.1.2007 

Jind�ichov všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 30.11.2006 

Kop�ivná všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 15.7.2005 

Libina všechna k.ú. ÚPN SÚ  Návrh – zahájení projednání 26.3.1999 

Lou	ná nad Desnou  všechna k.ú. ÚPN SÚ  Návrh schválení 1.5.1991

Malá Morava všechna k.ú. ÚPO  Souborné stanovisko 29.12.2006

Olšany všechna k.ú. ÚPN SÚ  Koncept – ukon�ení projednání 1.2.1995 

Písa�ov všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 15.1.2007 

Rapotín všechna k.ú. ÚPN SÚ  Nabytí ú�innosti 7.6.2003 Ano (1) 

Rejchartice všechna k.ú. ÚPO  Návrh – zahájení projednání 26.1.2006 

Ruda nad Moravou všechna k.ú. ÚPO Nabytí ú�innosti 15.1.2007

Sobotín k.ú. Klepá�ov, Rudoltice u Sobotína, Sobotín ÚPO  Nabytí ú�innosti 16.3.2006 

Staré M�sto všechna k.ú. ÚPO Nabytí ú�innosti 1.1.2007

Sudkov všechna k.ú. ÚPO  Nabytí ú�innosti 18.10.2006 

Šléglov všechna k.ú. ÚPO  Souborné stanovisko 28.12.2006 

Šumperk všechna k.ú. ÚPN  Návrh – schválení 1.2.1998 Ano (3) 

Velké Losiny všechna k.ú. ÚPN  Koncept – odevzdání 1.2.1996 Ano (1)

Verní�ovice všechna k.ú. ÚPO  Návrh – odevzdání 1.12.1999 Ano (1) 

Viký�ovice všechna k.ú. ÚPN SÚ  Koncept –odevzdání 1.10.1996 Ano 
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Tab. 1.1 Obce na správním území m�sta Šumperka v �len�ní dle stupn� ÚPD

Obec Datum Fáze ÚPD Zm�ny 
Bludov 9.11.1998 ÚPN SÚ  Návrh - schválení  Ano (2) 
Bohutín 1.2.1995 ÚPN SÚ  Souborné stanovisko   
Branná 25.5.2005 ÚPO  Návrh – zahájení projednání     
Bratrušov 24.10.2002 ÚPO  Návrh – schválení Ano (1) 
Hrab�šice 1.6.1999 ÚPN SÚ  Návrh – odevzdání    
Chrome	 20.12.1999 ÚPO  Návrh – odevzdání   
Kop�ivná 15.7.2005 ÚPO  Nabytí ú�innosti 15.7.2005   
Libina  26.3.1999 ÚPN SÚ  Návrh – zahájení projednání    
Lou	ná nad 
Desnou  1.5.1991 ÚPN SÚ  Návrh schválení    
Olšany 1.2.1995 ÚPN SÚ  Koncept – ukon�ení projednání   
Rapotín 7.6.2003 ÚPN SÚ  Nabytí ú�innosti  Ano (1) 
Šumperk  1.2.1998 ÚPN  Návrh – schválení  Ano (3) 
Velké Losiny 1.2.1996 ÚPN  Koncept – odevzdání  Ano (1) 
Verní�ovice 1.12.1999 ÚPO  Návrh – odevzdání  Ano (1) 
Viký�ovice 1.10.1996 ÚPN SÚ  Koncept –odevzdání   Ano (1) 
Bohdíkov 1.10.2006 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Bušín 1.11.2006 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Dlouhomilov  25.10.2006 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Hrabišín 30.12.2006 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Jind�ichov  30.11.2006 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Malá Morava  29.12.2006 ÚPO  Souborné stanovisko   
Rejchartice 26.1.2006 ÚPO  Návrh – zahájení projednání   
Sobotín 16.3.2006 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Sudkov 18.10.2006 ÚPO  Nabytí ú�innosti  
Šléglov 28.12.2006 ÚPO  Souborné stanovisko   
Dolní Studénky 21.8.2008 ÚP     Nabytí ú�innosti   
Hanušovice  6.1.2008 ÚP     Nabytí ú�innosti  
Staré M�sto 1.1.2007 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Jakubovice 15.1.2007 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Janoušov  15.1.2007 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Písa�ov 15.1.2007 ÚPO  Nabytí ú�innosti   
Ruda nad 
Moravou  15.1.2007 ÚPO  Nabytí ú�innosti   

Zdroj : Statistické údaje o m�stu Šumperk  

Dostupné z WWW: 

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&pro_4382338=523704> 
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Graf 1.1 Evidence ÚPD se zm�nou v roce 2006 

�asová osa územních plán� obcí okresu Šumperk rok 2006

1.10.2006

1.11.2006

25.10.2006

30.12.2006

30.11.2006

29.12.2006

26.1.2006

16.3.2006

18.10.2006

28.12.2006

Bohdíkov Bušín Dlouhomilov  Hrabišín  Jind�ichov  

Malá Morava Rejchartice Sobotín Sudkov Šléglov 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údaj� dostupných z WWW: 

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&pro_4382338=523704> 


