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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pořizování územního plánu a 

jeho projednávání ze strany veřejnosti. Práce nejprve seznamuje s historií 

stavebního práva, dále s významem územního plánu, jeho cíly a kde se s ním 

seznámíme. Poté se seznámíte s jednotlivými druhy územně plánovacích 

podkladů a dokumentacemi, s účelem územního plánu, jednotlivými etapami 

projednání územního plánu. Následuje konkrétní ukázka pořízení územního plánu 

na městě Ţatec. Další část práce je zaměřena na zapojení veřejnosti do procesu 

pořizování a vysvětlení významu a dopadu vydání územního plánu ve vztahu 

k veřejnosti. V závěru jsou uvedeny moţnosti jak informovat veřejnost o významu 

a nutnosti zapojení do procesu pořizování.  

 

Klíčová slova:     územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady, 

územní plán, pořizování, etapy, veřejnost, vlastnictví, 

medializace                               

 

ANNOTATION 

Bachelor thesis is focused on the issue of land acquisition plan and it´s   

discussion of the public. First, the thesis introduces the history of civil  rights, the 

importance of land-use plan, it´s goals and where they learn about it. Then you will 

learn about the different types of land-use planning documents and 

documentation, with the purpose of the zoning plan, the various stages of 

discussion of zoning plan. Followed by an example land acquisition plan for the 

city Ţatec. Another part is focused on public involvement in the process of 

acquisition, and explanation of the meaning and impact of the issue of land use 

plan in relation to the public. The conclusions are given opportunities o inform the 

public about the importance and need for involvement in the process of 

acquisition. 

 

Key words:   territorial planning documents, local planning documents, 

land-use plan, acquisition, stage, public, property, media 

coverage 
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1   ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit veřejnost s cíly a úkoly územního 

plánování a významem územního plánu. Ukázat, jaký dopad má nezájem 

veřejnosti při tvorbě územního plánu, dále provést rozbor procesu pořízení 

územního plánu a zaměřit se na informovanost veřejnosti o důleţitosti územního 

plánu, ať uţ ve vztahu k městu, obci či k jejich pozemku nebo stavbě.  Závěr je 

věnován moţnostem zapojení veřejnosti do samotného procesu pořizování 

územního plánu.  

Stavební právo patřilo a i nadále bude patřit k zákonům, se kterým se 

setkává, ať jiţ přímo či nepřímo, většina osob. Orientace v této oblasti bude vţdy 

přínosem hlavně ve vztahu k veřejnosti.  

Podklady pro vypracování bakalářské práce jsem čerpala z dostupné 

literatury o územním plánování, z textů zákonů, příslušných právních předpisů a 

metodických pravidel. Důleţitou součást zjišťování informací tvořila také osobní 

účast na tvorbě Územního plánu Ţatec a procesu pořizování dalších územně 

plánovacích dokumentacích.  

Okrajově bych chtěla poukázat na historii stavebního práva. O územně 

plánovací činnosti lze hovořit jiţ od doby, kdy se neolitický člověk začal zabývat 

obhospodařováním půdy a chovem uţitkových zvířat. Kdy si zaloţil své trvalé 

obydlí a sídliště tak, aby funkčně vyuţil svůj prostor. 

Celé území dnešní ČR je součástí středoevropského kolonizačního prostoru 

s plánovitě zaloţenou středověkou sítí měst. Královská města vznikají kolem roku 

1300, jsou stavěna kolem náměstí a trţišť, následně jsou opevňována. Následný 

rozvoj měst probíhal za hradbami. Rozvrţení jednotlivých funkčních ploch bylo 

dáno vymezením hlavních přístupových cest, dále kostely, kláštery, nemocnicemi 

a polohou opevnění, coţ byly nejvýznamnější veřejné investice výstavby.  

České stavební právo lze rozdělit do pěti základních vývojových etap. První a 

nejdelší byla od roku 1886 do konce čtyřicátých let minulého století. Stavební řády 

pro Království České v letech 1886 a 1889 ukládaly městům, aby si pořídily plány 
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polohy, které vyznačovaly náměstí, ulice, inţenýrské sítě, polohu budov a hranice 

pozemků. Současně stanovily regulační podmínky pro novou výstavbu a úpravu 

stávajících domů, šířku nových komunikací, uliční a stavební čáry, hygienická a 

protipoţární opatření. Plán musel být před vydáním veřejně projednán.  

Druhou etapu trvající 9 let přerušila světová válka. První novela v době 

německé okupace omezila věcnou příslušnost obcí a stanovila působnost 

dozorčích úřadů. Byly upraveny zejména poţadavky na silniční ochranná pásma a 

řešení konfliktů při střetu zájmů výstavby s vymezenými ochrannými pásmy. 

Zároveň byly vydány předpisy na některé druhy staveb – biografy, jatky, stáje 

zemědělských podniků, plovárny, hřiště, chaty, stavby v blízkosti dráhy a další. 

Třetí etapa je ohraničená léty 1958 a 1976. Předpisy z roku 1958 poměrně 

podrobně stanovily podmínky místního šetření a úpravě otázek, které stavební 

úřad přezkoumával ve stavebním řízení. Tyto předpisy neobsahovaly technické 

poţadavky na stavby. 

Teprve ve čtvrté etapě, která končila koncem roku 2006, předpisy 

dokumentují technické regulativy vyjadřující veřejné poţadavky na výstavbu, 

základní poţadavky na územně technická a urbanistická řešení staveb a jejich 

prostředí. Čtvrtá etapa byla poznamenaná novelizacemi zákona i prováděcích 

vyhlášek. 

Poslední, pátá etapa, začala počátkem roku 2007 a trvá dodnes. V novém 

stavebním zákoně se setkáváme s některými novinkami jako např. zástupce 

veřejnosti, územní souhlas, územně plánovací informace, územní studie, opatření 

obecné povahy. Zcela zásadní změnou je zanesení předkupního práva na list 

vlastnictví ve vztahu k ÚP a vyčlenění právní úpravy vyvlastnění. Navazující 

prováděcí právní předpisy, určují obsahové náleţitosti jednotlivých dokumentací 

nebo vymezení vyuţití ploch v dané funkci. V přílohách jsou i povinné formuláře 

pro jednotlivé ţádosti. Jedna z největších změn ve vztahu k ÚPD je vazba na 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. V předešlé etapě se správní řád vztahoval 

k pořízení ÚPD pouze okrajově, v nové právní úpravě je celý proces pořizování ve 

spojení se správním řádem včetně vydání územně plánovacích informacích apod. 

Poslední etapa má jiţ také novelizace a připravuje se velká novelizace SZ.    
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2 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ   

2.1 Význam územního plánování 

Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost zaměřená na 

naplňování cílů a úkolů územního plánování, za pouţití jeho základních nástrojů. 

Lze ho charakterizovat jako souhrn opatření, vztahující se k moţnostem a mezím 

nakládání s územím [8]. 

2.1.1 Cíl územního plánování 

Cílem územního plánování je zachování a vyvaţování podmínek pro příznivé 

ţivotní prostření, pro hospodářský rozvoj a soudrţnost společenství obyvatel 

území, tak aby bylo dosaţeno souladu veřejných a soukromých zájmů. Rozvíjí a 

chrání kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně archeologického, 

urbanistického a architektonického dědictví. Chrání krajinu jako podstatnou sloţku 

prostředí ţivota obyvatel. Určuje podmínky pro hospodárné vyuţívání 

zastavěného území a ochraňuje nezastavěné území. Pojmem vyuţití území 

určuje, jakým způsobem bude území vyuţito, pro jakou činnost, stavbu či funkci je 

pozemek určen. V zastavěném a zastavitelném území určuje uspořádání území, 

způsob zástavby, výšku zástavby a intenzitu vyuţití pozemku. V nezastavěném 

území se hlavně klade důraz na ochranu ţivotního prostředí a to vymezením 

územních systémů ekologické stability, protierozní ochrany a vymezením cestní 

sítě [8]. 

2.1.2 Úkoly územního plánování 

Úkolem územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území, posuzovat 

a prověřovat potřebu změn v území, stanovovat koncepci jeho rozvoje. Určit 

poţadavky na vyuţívání a prostorové uspořádání území, stanovit podmínky pro 

obnovu a rozvoj sídelní struktury, usilovat o zmírnění nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof, prověřovat hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů. Zástupce úřadu územního plánování dále také musí při tvorbě a 

dodrţování územních plánů uplatňovat poznatky a vědomosti z oborů – 
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architektury, územního plánování, urbanismu, památkové péče, ţivotního 

prostředí, civilní ochrany a další. V těchto oborech se musí daný úředník 

orientovat a dokázat je sloučit ve prospěch všech [8]. 

2.2 Nástroje územního plánování 

Nástroje územního plánování slouţí k prosazování cílů a úkolů územního 

plánování v území na národní, regionální a místní úrovni. Nástroji územního 

plánování jsou [5]: 

- územně plánovací podklady: 

o územně analytické podklady 

o územní studie 

- politika územního rozvoje 

- územně plánovací dokumentace 

o zásady územního rozvoje 

o územní plán 

o regulační plán 

- vymezené zastavěné území 

- územní rozhodnutí 

- územní souhlas 

- územní opatření  

2.2.1 Územně plánovací podklady  

Územně plánovací podklady jsou podkladem pro pořizování územně 

plánovací dokumentace a pro rozhodování stavebních úřadů. Svým charakterem 

jsou nejobecnějším nástrojem územního plánování. Pod územně plánovací 

podklady patří jednak územně analytické podklady, které slouţí jako východisko 

pro zajištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, a jednak územní studie, která 

ověřuje moţnosti a podmínky změn v území [3]. 
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a) Územně analytické podklady jsou novým nástrojem územního plánování. 

Mají podobu průzkumů a rozborů. Jsou povinně pořizovány a průběţně 

aktualizovány pro celé území ČR, a to ve dvojí podrobnosti: pro správní 

obvod obcí s rozšířenou působností a pro území krajů. Územně analytické 

podklady se pořizují na základě získaných údajů o území a na základě 

vlastních průzkumů území. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje 

území, jeho hodnot, limitů vyuţití území, záměrů na provedení změn 

v území a v neposlední řadě rozbor udrţitelného rozvoje území. Slouţí 

převáţně pro zpracování zadání územního plánu a poskytování územně 

plánovacích informací.  

 

Obrázek č. 1 – Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žatec [16] 

b) Územní studií se ověřují moţnosti a podmínky změn v území, posuzuje 

moţná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj funkčních 

systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat 

vyuţití a uspořádání určeného území. Náleţitosti územní studie nejsou 

stanoveny prováděcím právním předpisem. Obsah, rozsah, cíl a účel 

územní studie určí pořizovatel. Vyhodnocená územní studie musí být 

vloţena do evidence územně plánovací činnosti.  
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Oba dokumenty slouţí převáţně jako východisko pro pořizování politiky 

územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro 

rozhodování v území. Procesu pořizování územně plánovacích podkladů se 

nezúčastňuje veřejnost. 

2.2.2  Politika územního rozvoje   

Politika územního rozvoje je nástrojem pro celostátní koordinaci územního 

rozvoje, jak uvnitř státu, tak i vně v rámci evropského společenství. Je nejvýše 

postaveným územně plánovacím nástrojem. PÚR určuje republikové priority 

územního plánování pro zajištění udrţitelného rozvoje území. Vymezuje plochy 

republikového, přeshraničního a mezinárodního významu nebo plochy, které svým 

významem přesahují území jednoho kraje. Vymezuje rozvojové oblasti a osy, 

specifické oblasti, plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Součástí 

je i vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území. Politika územního rozvoje je 

závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a pro rozhodování v území. Tyto dokumenty nesmějí být 

v rozporu s tímto dokumentem. Procesu pořizování politiky územního rozvoje se 

můţe účastnit veřejnost. Ministerstvo pro místní rozvoj totiţ musí zveřejnit návrh 

dokumentu způsobem, který umoţňuje dálkový přístup a to minimálně na 90 dnů, 

po kterou můţe veřejnost podávat připomínky. PÚR pořizuje Ministerstvo pro 

místní rozvoj a předkládá ji ke schválení vládě ČR [3]. 

 

Obrázek č. 2 – Politika územního rozvoje – záměry [4] 



Martina Oppelová: Pořízení územního plánu a problematika účasti veřejnosti 

2010   7 

 

2.2.3 Územně plánovací dokumentace   

Územně plánovací dokumentace je označení pro další nástroje územního 

plánování. Patří sem zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. 

Tyto dokumentace řeší konkrétnější uspořádání a vyuţití území. Koordinují 

územně plánovací činnost obcí, určují strategii, rozvíjejí a zpřesňují cíle a úkoly 

územního plánování [3]. 

a) Zásady územního rozvoje stanovují koncepci rozvoje území kraje, vymezují 

plochy nebo koridory nadmístního významu, hlavně plochy pro veřejně 

prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Veřejnost se projednávání 

zásad územního rozvoje můţe zúčastnit aţ po projednání návrhu 

dotčenými orgány, ministerstvy a sousedními kraji. Poté následuje veřejné 

projednání, po dobu 30 dnů musí být návrh veřejně vystaven k veřejnému 

nahlédnutí. Nejpozději v den veřejného projednání můţe kaţdý uplatnit 

připomínku. ZÚR schvaluje zastupitelstvo kraje a vydává jako opatření 

obecné povahy. Schválené zásady územního rozvoje jsou závazné pro 

pořizování územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

ZÚR jsou povinným nástrojem. 

 

Obrázek č. 3 – Zásady územního rozvoje – zadání [21] 

b) Územní plán je z pohledu obce nejdůleţitějším a nepostradatelným 

dokumentem územního plánování. Obec, která nemá územní plán, nemůţe 

bezplatně získávat pozemky do vlastnictví od Pozemkového fondu ČR 

nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále nemůţe 
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získávat dotace například na výstavbu technické infrastruktury či bytovou 

výstavbu. Jeho výsadou je vymezování zastavěného území a 

zastavitelných ploch v obci. Stanovuje základní koncepci rozvoje území, 

ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání, uspořádání 

krajiny a veřejné infrastruktury. Dále vymezuje plochy přestavby, plochy pro 

VPS a VPO, plochy územní rezervy. Stanovuje podmínky vyuţití 

uvedených ploch [2]. Územní plán se musí zabývat i ochranou hodnot 

území, uspořádáním krajiny nebo koncepcí infrastruktury. Klíčovým 

regulativem platného ÚP je pojem funkční vyuţití území. To určuje, jaké 

typy staveb a jaké činnosti lze v území realizovat a jak lze území vyuţívat. 

Díky ÚP nemohou být do území vnášeny nevhodné prvky a funkce, které 

tam nepatří a území škodí. Veřejnost se procesu pořizování ÚP můţe 

zúčastnit při projednávání návrhu zadání, který se veřejně vyvěšuje po 

dobu 30 dnů. Další etapou je koncept, ale ten se pořizuje jen v případě, ţe 

tuto etapu schválí zastupitelstvo obce. V tomto případě je koncept veřejně 

vyvěšen po dobu 30 dnů a kaţdý můţe do 15 dnů od veřejného projednání 

uplatnit své připomínky. Poslední etapou je řízení o územním plánu. Zde 

musí pořizovatel min. na 30 dnů návrh vyvěsit. Vyvěšení a datum veřejného 

projednání musí 15 dnů předem oznámit. Námitky a připomínky můţou být 

podány nejpozději v den veřejného projednání. 

 

Obrázek č. 4 – Územní plán města Most – hlavní výkres [17] 
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c) Regulační plán řeší uspořádání jedné nebo více ploch. Vţdy stanoví 

podmínky pro vymezení a vyuţití pozemků, pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb veřejné infrastruktury, vymezení VPS a VPO. Regulační 

plán nahrazuje v řešené ploše a ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí 

[2]. Navazuje na územní plán nebo zásady územního rozvoje. Návrh 

regulačního plánu se vystaví k veřejnému nahlédnutí nejméně 15 dnů 

přede dnem veřejného projednání. Nejpozději při veřejném projednání 

můţe kaţdý podat své připomínky. Účastníci, kteří by byli v rámci územního 

řízení, mohou podat námitky.  

 

Obrázek č. 5 – Regulační plán [15] 

2.2.4 Vymezené zastavěné území 

Vymezení zastavěného území je dáno samostatným postupem. Nemá-li 

obec územní plán a ani vymezené zastavěné území, jsou hranice zastavěného 

území určené a vyznačené v mapách evidence nemovitostí k 1.1.1966. Vymezení 

zastavěného území slouţí k ochraně nezastavěného území, k hospodárnému 

vyuţívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř 

zastavěného území [2]. O návrhu projednaného a zastavěného území se vede 

řízení o jeho vydání. Kaţdý můţe v uvedeném termínu podat připomínky, vlastníci 

sousedních pozemků a pozemků patřících do zastavěného území mohou podat 

námitky. Vymezené zastavěné území je podkladem pro urbanistický rozvoj obce, 

územní souhlas, změnu vyuţití pozemků, dělení a scelování pozemků a 

zjednodušené územní řízení [3]. 
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Obrázek č. 6 – Zastavěné území obce Velichov [12] 

2.2.5 Územní rozhodnutí 

Územní rozhodnutí rozhoduje o umístění stavby a změny vyuţití pozemku. 

Dále chrání důleţité zájmy v území. Územní rozhodnutí je nástroj, který navazuje 

na územně plánovací dokumentaci. Nejpozději při veřejném ústním jednání 

mohou účastníci územního řízení podat námitky a veřejnost připomínky [8]. 

2.2.6 Územní souhlas 

V případě, ţe záměr nevyţaduje nové nároky na veřejnou technickou a 

dopravní infrastrukturu, nebo nemění poměry v území a současně se nachází 

v zastavěném či zastavitelném území, můţe být místo územního rozhodnutí vydán 

územní souhlas. Jedná se o pouhý souhlas neboli sdělení. Územní souhlas se 

vydává na základě projednání pouze s dotčenými orgány bez veřejnosti [8]. 

2.2.7 Územní opatření 

V případě, ţe území hrozí hygienické, poţární či bezpečnostní ohroţení nebo 

v rámci ochrany ţivotního prostředí lze vydat územní opatření o asanaci území. 

Dále můţe být toto opatření vydáno na území postiţené ţivelnou pohromou nebo 

závaţnou havárií. Pokud budoucímu vyuţití území dle připravované ÚPD hrozí 

ztíţení nebo znemoţnění uskutečnění záměru vydává se územní opatření o 

stavební uzávěře, které zakazuje nebo omezuje v nezbytném rozsahu stavební 

činnost. Územní opatření se rovněţ projednává pouze s dotčenými orgány [8]. 
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3 POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŢATEC 

3.1 Zahájení pořízení 

Město Ţatec mělo pro své území zpracovaný územní plán sídelního útvaru 

z roku 1986. U tohoto územního plánu byly provedeny čtyři změny. První byla 

provedena v roce 1994 formou celkové aktualizace územního plánu katastrálního 

území Ţatce a Bezděkova. Poslední byla v roce 2002 a jednalo se o změnu vyuţití 

území z orné půdy na plochu pro výrobu. Vzhledem k tomu, ţe tento územní plán 

byl pořizován v době, kdy na území města bylo v plném rozpuku pěstování chmele 

a cukrové řepy a byly zde vojenské útvary, byl územní plán zaměřen převáţně na 

chmelařské, vojenské a zemědělské objekty. Toto zaměření časem upadalo a pro 

takto funkčně zaměřené plochy a objekty se těţko hledalo uplatnění. Z tohoto 

důvodu a v návaznosti na tvorbu nového stavebního zákona, v únoru 2004 

zastupitelstvo města schválilo pořízení nového územního plánu pro správní území 

města Ţatec. Současně došlo ke schválení vypsání výběrového řízení na 

zpracovatele. Rozloha území je 4.272,49 ha, počet obyvatel k 1.1.2004 byl 19.919 

osob. Koncepce rozvoje řešeného území byla zaměřena na stabilizaci současných 

funkcí a jejich dalšího postupného rozvoje. Hlavním cílem rozvoje bylo vymezit 

nové plochy pro bydlení, nové plochy pro individuální rekreaci, plochy pro výrobu, 

drobnou výrobu a podnikání a v neposlední řadě smíšené plochy. Pro další rozvoj 

města bylo proto důleţité nalezení nových ekonomických aktivit a s tím související 

získání strategického investora a nalezení nových ploch pro bydlení a občanské 

vybavení. V prosinci 2004 byly zpracovatelem vyhotoveny a předány průzkumy a 

rozbory. V době od schválení pořízení územního plánu po předání průzkumů a 

rozborů probíhalo denním tiskem (Deník Lučan) a místními novinami (Ţatecké 

noviny) upozornění pro občany o přípravách na tvorbě nového ÚP a sbírání 

podnětů od občanů. Podnětů od občanů nepřišlo mnoho. Několik podnětů se 

týkalo změny vyuţití pozemků v jejich vlastnictví a to převáţně na plochy pro 

bydlení (výstavba rodinných domů), nebo pro smíšenou výrobu. Ostatní ţádosti 

nesouvisely s územním plánem, například úklid chodníku před jejich domem, 

odstranění černých skládek, odstranění barvy fasády na sousední nemovitosti 

anebo zajištění nočního klidu.  
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3.2 Projednání zadání 

Na základě předaných průzkumů a rozborů byl v období od ledna do března 

2005 zpracován návrh zadání ÚP. Se zpracovaným návrhem zadání nejdříve 

seznámil pořizovatel zastupitele města a následně rozeslal dotčeným orgánům a 

vyvěsil na úřední desce. K rozsáhlosti návrhu zadání nebylo moţné vyvěsit celý 

dokument na úřední desku, proto bylo ve veřejné vyhlášce oznámeno, kde se lze 

s návrhem zadání seznámit. Současně bylo toto oznámeno v denním tisku a v 

místních novinách. Dále bylo oznámení vysíláno na soukromé televizní stanici TV 

OK plus vysílající na území města Ţatec. Ze strany veřejnosti přišlo k návrhu 

zadání 1267 připomínek a 377 námitek. Obdrţené námitky a připomínky byly 

projednány a některé zohledněny. Návrh zadání byl upraven dle stanovisek 

dotčených orgánů, zohledněných námitek a připomínek a znovu projednán. Potom 

byl zaslán nadřízenému orgánu územního plánování – Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu - k vyjádření. Na 

základě kladného stanoviska nadřízeného orgánu bylo zadání územního plánu 

Ţatec předloţeno ke schválení zastupitelstvu města. V září 2005 bylo projednané 

a dohodnuté zadání schváleno zastupitelstvem města. Takto schválené zadání ÚP 

bylo předáno zpracovateli ÚP k tvorbě další etapy – konceptu.  

3.3 Projednání konceptu 

Zpracovatel ÚP zahájil v září 2005 práce na konceptu územního plánu. 

V únoru 2006 bylo svoláno pracovní jednání se zastupiteli města. Na jednání 

došlo k upřesnění poţadavků města, které se týkalo hlavně velikosti ploch 

určených pro bydlení v rodinných a bytových domech, ploch pro občanskou 

vybavenost a ploch pro drobnou výrobu. V březnu 2006 byl pořizovateli předán 

čistopis konceptu ÚP. Po prověření souladu konceptu se zadáním ÚP byl koncept 

rozeslán dotčeným orgánům a veřejně vystaven k projednání. Hlavní výkres byl 

umístěn na autobusovém nádraţí a v městské knihovně. Současně byla veřejnost 

informována v denním tisku, místních novinách a na soukromé televizní stanici TV 

OK plus vysílající na území města Ţatec. Veřejné projednání se uskutečnilo 

v polovině května 2006. V rámci projednání konceptu pořizovatel obdrţel od 

veřejnosti 384 námitek a 1.226 připomínek. Námitky a připomínky se týkaly 
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převáţně změny funkčního vyuţití pozemků v jejich vlastnictví, dále navrţení 

nových ploch pro parkování, garáţe, zrušení navrţené technické infrastruktury 

vedené přes jejich pozemky a také zrušení plánovaného obchvatu města 

vedoucího směrem od města Loun k městu Kadaň.   

 

Obrázek č. 7 – Účast veřejnosti při etapě koncept [vlastní] 

 

 Při projednání konceptu s dotčenými orgány uplatnil Krajský úřad 

Ústeckého kraje, odbor ţivotního prostředí stanovisko, ţe územní plán je třeba 

posoudit z hlediska vlivů na ţivotní prostředí (SEA).  

 Na základě obdrţených námitek a připomínek nechal pořizovatel 

vypracovat dopravní studii a na základě stanoviska KÚ dokument SEA. 

3.3.1 Dopravní studie 

  Tato studie byla zaměřena na řešení problematiky parkování v nejvíce 

zalidněných částí města, řešení dopravní vytíţenosti hlavních silničních tahů ve 

městě a řešení umístění autobusového terminálu. Studie prokázala, ţe největší 

problém nedostatku parkovacích míst se nachází v centru města a to převáţně 

v pracovních dnech. Proto byla navrţena plocha v blízkosti centra pro vybudování 

multifunkčního objektu, kde by byly podzemní a částečně nadzemní garáţe, dále 
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patro obchodního centra a na střeše parkoviště. Součástí studie byl i návrh plochy 

pro parkování na nejproblémovějším sídlišti. Terminál autobusového nádraţí byl 

navrţen v areálu vlakového nádraţí a to i s ohledem na plánovanou eurotrať Most 

– průmyslová zóna Joseph (u Havraně) – průmyslová zóna Triangle – Ţatec. Tato 

studie byla projednána a schválena radou města. 

 

Obrázek č. 8 – Dopravní studie – hlavní komunikační trasy [6] 

3.3.2 Posouzení vlivů na ţivotní prostředí 

Na základě obdrţeného stanoviska KÚ byl zpracován dokument SEA. Tento 

dokument byl zaměřen na plochy, které svojí rozlohou nebo funkčním vyuţitím by 

mohly narušit ţivotní prostředí. Z výsledku projednání bylo zjištěno, ţe ţádná 

z těchto ploch nenarušuje ţivotní prostředí, pouze u jedné došlo k omezení a to 

v podmínce při realizaci daného typu stavby, musí být podél této plochy umístěny 

úly pro čmeláky (plocha LT1, viz obr. č. 9). Tento dokument byl projednán 

v souladu s právními přepisy.  
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Obrázek č. 9 – SEA – výčet pozemků [7] 

3.4 Projednání návrhu 

Vhledem k tomu, ţe podmínkou vyhotovení dokumentace SEA je i nutnost 

vyhotovení vyhodnocení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj, došlo 

k časovému zpoţdění. Tyto dokumentace byly vyhotoveny v srpnu 2007. 

Vystavení a projednání proběhlo v období srpna aţ října 2007.  

V té době byl v platnosti jiţ nový stavební zákon, coţ znamenalo, ţe 

projednaný koncept nesplňoval podmínky a to ve specifikaci funkčních ploch. 

Návrh územního plánu proto musel být přepracován v souladu s novými právními 

předpisy, dále se do návrhu musela zakomponovat dokumentace SEA, 

vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj a dopravní studie. Návrh územního plánu 

byl zpracován v lednu 2008. Následovalo projednání s dotčenými orgány a 

upravení pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a 

stavebního řádu. Po vydání kladného stanoviska KÚ bylo svoláno veřejné 

projednání. Veřejné projednání se uskutečnilo v polovině června 2008. Tohoto 

jednání se zúčastnilo 384 občanů, z toho 243 podalo námitku týkající se návrhu 
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tras technické infrastruktury. Tyto námitky byly zohledněny a návrh tras byl 

upraven po pozemcích v majetku města. Dále bylo přijato 1.043 připomínek, které 

se týkaly rozšíření zastavitelného území. Při zohlednění těchto připomínek by 

muselo dojít k přepracování návrhu ÚP a následně k novému projednání. 

S přihlédnutím k tomu, ţe návrhových ploch pro bydlení bylo v ÚP dost, 

pořizovatel odmítl tyto připomínky. Připomínky byly zohledněny pouze dvě a ty se 

týkaly změny funkčního vyuţití uvnitř zastavěného území z ploch pro bydlení 

kolektivní na plochy pro bydlení individuální. 

Zastupitelstvo města na základě předloţeného návrhu a rozhodnutí o 

námitkách a připomínkách vydalo územní plán. Zpracovatelem byl vypracován 

čistopis. Po schválení ÚP bylo veřejnou vyhláškou oznámeno vydání ÚP formou 

opatření obecné povahy. V červenci 2008 nabylo opatření obecné povahy právní 

moci a tím Územní plán Ţatec vstoupil v platnost. 

 

Obrázek č. 10 – ÚP Žatec - výřez z hlavního výkresu [18] 

3.5 Celková účast dle jednotlivých etap pořizování 

Účast veřejnosti na pořizování ÚP byla z pohledu pořizovatele a důleţitosti 

dokumentu velice malá. Z celkového počtu obyvatel správního území města Ţatec 

19.919 obyvatel (dle evidence obyvatel ke dni 31.12.2004) k celému procesu 
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pořízení územního plánu obdrţel pořizovatel celkem 4.540 podnětů, z čehoţ se 

většinou opakovaly a to: 

- k zadání 377 námitek a 1.267 připomínek 

- ke konceptu 384 námitek a 1.226 připomínek 

- k návrhu 243 námitek a 1.043 připomínek 
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Obrázek č. 11 – Účast veřejnosti v jednotlivých etapách [vlastní] 
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4 VLASTNICTVÍ A OCHRANA VLASTNÍKŮ  

4.1 Vlastnictví 

Vlastnické právo je nedůleţitějším, nejsilnějším, nejrozsáhlejším a základním 

právem věcným. Vlastnické právo k nemovitosti v podobě stavby nebo pozemku 

prošlo na území našeho státu sloţitým vývojem. V subjektivním smyslu 

představuje toto právo konkrétní oprávnění určitého subjektu. V objektivním 

smyslu je představováno souborem právních norem. Definice vlastnictví je 

obsaţená v § 123 občanského zákoníku: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn 

předmět svého vlastnictví drţet, uţívat, poţívat jeho plody a uţitky a nakládat 

s ním“. Do obsahu vlastnického práva patří i právo stavět dle stavebního zákona. 

Vlastnické právo můţe být omezeno veřejnoprávními předpisy, coţ 

znamená, ţe s vlastnictvím jsou spjaty povinnosti a omezení [3]: 

- vlastník kulturní památky je povinen ji udrţovat v náleţitém stavu, nesmí ji 

úmyslně poškodit či zničit 

-  vlastník nemovitosti je povinen svůj majetek zabezpečit tak, aby 

neohroţoval ani nenarušoval své okolí, tzn., ţe do polorozpadlého domu 

musí být zamezen přístup, nesmějí z něj odpadávat části stavebního 

materiálu na okolní pozemky, nesmí ohroţovat ani omezovat veřejnost 

-  vlastník zemědělské půdy má povinnost udrţovat pozemek v řádném 

stavu, tak aby například nedocházelo zaplevelování sousedních pozemků 

nebo má zákaz provádět úpravy, které narušují hodnotu krajiny nebo 

sídelního útvaru 

Vlastnictví téměř v ţádném právním systému není zcela výlučné, obsahuje 

různé formy veřejného uţívání soukromého majetku – práva vstupu na cizí 

pozemek, pouţití cizího majetku v případě nouzových situací jako třeba válečný 

stav, stav nouze či ohroţení, uţívání cizího pozemku k zajištění uţívání vlastního 

pozemku či výkonu vlastních práv, vyvlastnění ve veřejném zájmu, předkupní 

právo aj. [3]. 
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Listina základních lidských práv a svobod zaručuje kaţdému základní právo 

vlastnit majetek s tím, ţe vlastnické právo všech vlastníků má stejný obsah a 

ochranu. Současně vyslovuje zásadu, ţe vlastnictví zavazuje a stanovuje, kdy 

vlastnictví [14]: 

- nesmí být zneuţito na újmu práv druhých  

- nesmí být v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy 

- nesmí poškozovat přírodu nad přípustnou míru stanovenou zákonem 

- ohroţovat ani poškozovat kulturní památky při výkonu vlastnictví 

- ohroţovat a poškozovat přírodní zdroje a druhové bohatství přírody 

- poškozovat lidské zdraví nad míru stanovenou zákonem 

4.1.1 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 

Samostatným výkresem v územním a regulačním plánu je výkres veřejně 

prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací. Tyto stavby a 

opatření jsou v textové části jednotlivě vyjmenovány, rozděleny a rozepsány 

přesně vyjmenované pozemky [5]: 

- VPS jsou stavby pro veřejnou infrastrukturu, které jsou určeny k rozvoji 

nebo ochraně obce, kraje nebo státu, např. dálnice, přivaděč vodovodu, 

nemocnice 

- VPO je nestavební povahy, slouţící k rozvoji, ochraně nebo sniţování 

ohroţení přírodního, archeologického a kulturního dědictví, např. 

regionální, nadregionální prvky ÚSESu, protipovodňové opatření atd.  

- pod pojem asanace zařazujeme opatření slouţící k ozdravění ţivotního a 

přírodního prostředí jako je například odstranění černých skládek, 

meliorace apod.  

4.1.2 Předkupní právo 

Po vydání územního plánu nebo regulačního plánu formou opatření obecné 

povahy se vymezené VPS a VPO zasílají na příslušný katastrální úřad k 

vyznačení předkupního práva.  
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Vlastník pozemku, na kterém je vyznačeno předkupní právo je povinen 

v případě zamýšleného převodu pozemek nebo jeho případně dotčenou část 

oddělenou geometrickým plánem, nabídnou městu, kraji nebo státu ke koupi za 

cenu obvyklou zjištěnou znalcem. Ode dne doručení kompletní nabídky (znalecký 

posudek, situace či geometrický plán) vlastníkem pozemku, je zahájena 6 měsíční 

doba, po kterou můţe obec, kraj nebo stát uplatnit předkupní právo. Uplynutím 

této lhůty předkupní právo zaniká.   

Současně jako protiváha předkupního práva je moţnost vlastníka takto 

zatíţeného pozemku nabídnout pozemek i v případě, ţe v současné době 

nezamýšlí převádět pozemek. I v tomto případě se postupuje v souladu se SZ a i 

zde platí 6 měsíční lhůta na uplatnění předkupního práva. V případě neuzavření 

kupní smlouvy zákonné předkupní právo zaniká [5]. 

4.1.3 Vyvlastnění 

Pod pojmem vyvlastnění právní řád rozumí nucené odejmutí vlastnického 

práva ve veřejném zájmu. Podmínky pro vyvlastnění, princip náhrady a 

vyvlastňovací řízení upravuje samostatně zákon o vyvlastnění. Tento zákon 

upravuje podmínky k odnětí nebo omezení vlastnického práva, práva odpovídající 

věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě, přechod vlastnického práva nebo 

nabytí práva. Dále řeší poskytnutí náhrad za odnětí nebo omezení vlastnického 

práva a zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva. Stavební zákon řeší 

některé účely, pro které lze ve veřejném zájmu vyvlastnit. Dalšími zákony, které 

řeší vyvlastnění je například zákon o památkové péči, o pozemních komunikacích, 

vodní zákon atd.  

Stavební zákon řeší vyvlastnění v souvislosti s právem k pozemkům a 

stavbám, potřeby pro uskutečnění VPS nebo VPO. Tato práva lze odejmout nebo 

omezit, jsou-li vymezeny ve vydaném územním plánu, regulačním plánu či 

zásadách územního rozvoje a to [5]: 

- jde-li o VPS dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné 

k zajištění její výstavby a řádného uţívání 
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- VPO pro sniţování ohroţení v území povodněmi, přírodními katastrofami, 

zaloţení ÚSES, protierozní opatření a archeologické dědictví 

- stavby a opatření pro zajištění obrany a bezpečnosti státu 

- asanaci území 

Dále lze omezit nebo odejmout vlastnické právo k zajištění nezbytného 

přístupu a řádného uţívání stavby nebo příjezdu k nemovitosti. 

4.2 Ochrana vlastníků 

Podle veřejného ochránce práv neposkytuje současná právní úprava 

územního plánování dostatečnou právní ochranu vlastníkům staveb a pozemků při 

jejich nesouhlasu s rozhodnutím při vypořádání jejich námitek v rámci procesu 

pořizování územního plánu. Je pravda, ţe pořizovatel ve spolupráci s pověřeným 

zastupitelem připraví pro ZO podklady pro rozhodnutí o přijatých námitkách. O 

námitkách rozhoduje ZO, a pokud je plánovaná stavba či opatření ve veřejném 

zájmu nebo pro širokou veřejnost a současně je toto rozhodnutí dobře obhájeno, 

nemá vlastník moc velkou šanci na přijetí jeho námitky. V tomto případě má 

vlastník dotčený VPS nebo VPO moţnost obrátit se na soud. 
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5 ÚZEMNÍ PLÁN A VEŘEJNOST 

5.1 Kde a kdy se s ÚP setkáme 

Většina lidí se s územním plánováním a nejčastěji s územním plánem 

setkává aţ ve chvíli, kdy chtějí stavět nový dům nebo rekonstruovat stávající dům, 

rekreační chatu, výrobní halu nebo jen oplocení pozemku za účelem chránit svůj 

majetek. Často zjistí, ţe jejich záměr není v souladu s ÚP a začnou se zlobit na 

úřad, ţe jej o pořizování územního plánu neinformoval. Opak je pravdou. ÚP se s 

veřejností opakovaně projednává. Vzhledem k tomu, ţe účastníků projednávání 

jednotlivých etap ÚP je příliš mnoho a nejsou všichni dopředu známi, je oznámení 

o projednání jednotlivých etap ÚP uveřejňováno veřejnou vyhláškou na úřední 

desce. A tu drtivá většina občanů nečte. Horší variantou je, kdyţ se na ně obrátí 

obec, kraj či stát a chtějí realizovat VPS nebo VPO. Vlastník pozemku najednou 

zjistí, ţe si na pozemku nepostaví například svůj vysněný rodinný dům anebo 

vedle jeho loţnice povede obchvat obce. V tomto případě se nezlobí uţ jen na 

úřad, ale na všechny. Začne dělat problémy, obrací se na tisk, televizi a soudy. 

Bohuţel zde nastupuje proces vyvlastnění, coţ také není nejlepší řešení. 

Územní plán je veřejný dokument a od okamţiku jeho schválení je moţné se 

s ním seznámit a nahlíţet do něj na obecním úřadu, městském úřadu – úřadu 

územního plánování, stavebním úřadu. Dále dle SZ musí být nově schválený 

územní plán zveřejněn dálkovým přístupem. Takţe v případě, ţe potřebujeme 

konkrétní informaci či vyjádření, co lze na určitém pozemku stavět nebo na co lze 

budovu zrekonstruovat, je dobré se obrátit na stavební úřad nebo úřad územního 

plánování. V případě, ţe si hledáme pozemek či budovu a v prvé řadě nás zajímá 

vyuţití pozemku a pak teprve vlastnictví případně napojení na infrastrukturu, je 

nejlepší zajít si na obec nebo se podívat na webové stránky příslušné obce a aţ 

při konkrétním pozemku se obrátit s ţádostí na stavební úřad nebo úřad územního 

plánování.  

Stavební zákon upravuje soustavu orgánů územního plánování [5]: 

- Ministerstvo pro místní rozvoj – pořizuje dokument Politika územního 

rozvoje – seznámit se s tímto dokumentem je moţno na internetových 

stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, na krajském a městském úřadu. 
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Dále zajišťuje poradenskou činnost pro orgány územního plánování, 

kontroluje činnost orgánu kraje.  

- Orgán kraje – pořizuje dokumenty Zásady územního rozvoje a Územně 

analytické podklady na krajské úrovni - s těmito dokumenty je moţno se 

seznámit na internetových stránkách KÚ a dále pak na krajském a 

městském úřadu. Dále zajišťuje poradní a kontrolní činnost pro orgány 

obcí.  

- Úřad územního plánování, který je součástí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností – pořizuje územní plány pro obce ve svém 

správním území a Územně analytické podklady pro správní území obce 

s rozšířenou působností - s těmito dokumenty je moţno se seznámit na 

internetových stránkách městského či obecního úřadu a dále pak na 

městském, obecním a stavebním úřadu.  

5.2 Co se z ÚP dozvíme 

Nezbytnou podmínkou realizace záměru ţadatele je soulad záměru 

s územním plánem, coţ posuzuje stavební úřad. Úřady nemohou vydat povolení 

pro stavby nebo činnosti, které jsou v rozporu s územním plánem. Z toho plyne, ţe 

územní plán je pro občana nejdůleţitějším dokumentem, protoţe se 

bezprostředně týká jeho místa bydliště nebo nemovitosti. Občan by se měl 

zejména zajímat o hlavní výkres, který obsahuje hranice zastavěného území, 

zastavitelné plochy a urbanistickou koncepci. Grafická část ÚP určuje pro jaký 

způsob vyuţití je plocha vymezena. Většina ÚP vymezuje zejména plochy pro 

bydlení, občanského vybavení, výrobu a skladování, zemědělství, veřejné 

prostranství a technickou infrastrukturu. Textová část rozepisuje konkrétní vyuţití 

ploch s rozlišením na hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné 

vyuţití. Dále určuje procento zastavění a zeleně, hladinu zástavby (kolik 

nadzemních podlaţí nemovitost můţe mít). Z dalších výkresů je moţno se 

dozvědět koncepci dopravní a technické infrastruktury, veřejně prospěšné stavby, 

veřejně prospěšné opatření a asanace, koncepci zeleně a etapizaci. Dalším 

důleţitým údajem, který lze z územního plánu vyčíst jsou limity vyuţití území. 

Jedná se především o ochranná pásma, sesuvná území, záplavové území, 
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poddolované území, chráněné loţiskové území a podobně. Občan by se měl dále 

zajímat o výkres VPS a VPO. Jejich vymezení v ÚP umoţňuje omezit, nebo 

odejmout vlastnické právo k nemovitostem, nebo zřídit předkupní právo uvedené 

na listě vlastnictví, viz kapitoly 4.1.2 a 4.1.3.  

 Důleţité je se do územního plánu podívat před koupí nemovitosti pro zjištění 

zda se na pozemku dá stavět náš záměr, zda nemovitost je v souladu s ÚP nebo 

zda lze na nemovitosti provádět rekonstrukci. Dále je důleţité se s územním 

plánem seznámit při prodeji nemovitosti, abychom neprodali nemovitost za 

účelem, který by byl v rozporu s ÚP, toto by pak mělo za následek napadnutí 

smlouvy a vymáhání nákladů, které novému vlastníku vznikly. Také je důleţité se 

s ÚP seznámit před pořízením projektové dokumentace, protoţe územní plán 

určuje procento zastavění, procento zeleně a počet nadzemních podlaţí. 

V případě, ţe projektová dokumentace bude překračovat uvedená regulativa, 

bude stavební úřad poţadovat přepracování projektové dokumentace, čímţ se 

také zvyšují náklady. 

5.3 Jak můţeme zasáhnout do ÚP  

Veřejnost by měla mít vţdy moţnost vyjádřit své názory k důleţitým otázkám, 

které se ji mohou dotýkat. Občané mají jasné a konkrétní poţadavky a názory na 

to, jak má jejich okolí, v dotčené lokalitě ve kterém ţijí, pracují nebo odpočívají, 

vypadat. Občané jsou znalci svého bydliště a mají právo na kvalitní ţivotní 

prostředí, ve kterém ţijí. Aktivní občan si zjistí, zda obec, ve které například ţije, 

má zpracovaný územní plán a co je jeho obsahem. Pro tvorbu svého okolí aktivní 

občan sleduje úřední desku, aby mu neunikly projednávané změny, v případě 

projednávání změny s negativním dopadem na jeho okolí, zašle písemné 

připomínky, účastní se aktivně veřejných jednání, při projednávání závaţnějších 

případů zakládá nebo vstupuje do občanského sdruţení, informuje o problému své 

okolí, případně to oznámí sdělovacím prostředkům. 

Občan má právo se aktivně účastnit pořizování územního plánu. 

Z uvedených důvodů stavební zákon upravuje účast občana při procesu 

pořizování ÚP. 
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Tabulka č.1 - Shrnutí oprávněných subjektů a jejich možnosti účasti v procesu ÚP [1] 

 Kdokoli 

např. 

občanské 

sdruţení 

Občan obce Zástupce 

veřejnosti  

Vlastník 

nemovitosti 

Sousední 

obec 

Zadání připomínky připomínky připomínky připomínky podnět 

Koncept připomínky připomínky námitky námitky připomínky 

Návrh připomínky připomínky námitky námitky připomínky 

Ţaloba 

proti ÚP 

za současné 

judikatury 

nejisté 

ano, náročné na 

prokázání 

zásahu do práv 

ano, pokud bylo 

porušeno jeho 

procesní právo 

ano, pokud bylo 

dotčeno jeho 

vlastnické právo 

nejisté 

5.3.1 Práva občana 

Občan má právo podat podnět či námitku k pořízení ÚP nebo jeho změně, 

aktivně se účastnit jednotlivých etap pořizování ÚP, nechat se zastupovat 

zmocněným zástupcem veřejnosti, nahlíţet do platné ÚPD. Jestliţe byla jeho 

práva při uţívání pozemku či stavby omezena má právo na náhradu. Od 1.1.2012 

bude mít občan také nárok na náhradu pokud bude na jeho pozemku zrušen 

záměr schválený územně plánovací dokumentací pozemek zastavět [9]. 

5.3.2 Povinnosti občana 

Občan je povinen respektovat principy a záměry územního plánování. Dále 

je povinen umisťovat stavby, rekonstruovat objekty a měnit vyuţití pozemků 

v souladu s platným územním plánem, dbát na ochranu ţivota a zdraví osob nebo 

zvířat, ochranu ţivotního prostředí a majetku. Pokud by stavba mohla ztíţit 

budoucí vyuţití území je povinen strpět omezení nebo zákaz stavební činnosti. 

K pozemkům vymezeným pro VPS a VPO nebo veřejné prostranství je povinen 

respektovat předkupní právo obce. Respektovat podmínky pro odstranění dopadů 

ţivelné pohromy nebo havárie nebo staveb z důvodu ohroţení ţivota nebo zdraví 

osob [9]. 
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6 INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 

6.1 Kdy a jak se účastnit 

Stavební zákon vytváří obecné podmínky pro účast osob podávající 

připomínky k jiţ hotovým návrhům. Stanovuje několik metod komunikace s občany 

a jejich zapojení – zveřejňování písemností, informování, podávání připomínek a 

námitek, veřejné projednání.  

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny můţe podat občan, 

který má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území dané 

obce. Zastupitelstvo obce návrh buď přijme, nebo nepřijme. Pořízení můţe ZO 

podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů navrhovatelem.  

Návrh zadání je zveřejněno veřejnou vyhláškou. Kaţdý můţe ve lhůtě 30 dnů 

ode dne zveřejnění podat připomínku. Ke včas podaným připomínkám pořizovatel 

přihlédne a dle přihlédnutí je zapracuje do zadání. 

Koncept ÚP se zveřejňuje veřejnou vyhláškou, dle rozsahu se zveřejní buď 

celý, nebo s odkazem, kde lze do konceptu nahlédnout. Koncept ÚP se vyvěšuje 

na dobu 30 dnů s uvedením termínu a místa veřejného projednání a to 

upozorněním veřejnou vyhláškou 15 dnů předem. Do 15 dnů ode dne veřejného 

jednání můţe kaţdý podat připomínku. Vlastníci pozemků a staveb dotčených 

VPS nebo VPO a zastavitelných ploch mohou uplatnit námitku. Námitku můţe 

podat i zástupce veřejnosti. 

Námitky a připomínky vyhodnotí pořizovatel ve spolupráci s pověřeným 

zastupitelem a předloţí ke schválení ZO. Poté se zpracuje návrh ÚP, který se 

nejprve projedná s dotčenými orgány, pak se upraví a zašle na krajský úřad – úřad 

územního plánování k posouzení. O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se 

koná veřejné jednání. Návrh ÚP se vyvěšuje na dobu 30 dnů s uvedením termínu 

a místa veřejného jednání a to upozorněním veřejnou vyhláškou 15 dnů předem. 

Nejpozději v den veřejného jednání můţe kaţdý podat připomínku. Vlastníci 

pozemků a staveb dotčených VPS nebo VPO a zastavitelných ploch mohou 

v tento den uplatnit námitku. Námitku můţe podat i zástupce veřejnosti. 
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Následně se vyhodnotí výsledky projednání, rozhodnutí o námitkách se 

předloţí ke schválení ZO. Po vydání územního plánu ZO se veřejnou vyhláškou 

zveřejní opatření obecné povahy, které nabývá účinnosti patnáctým dnem 

vyvěšení veřejné vyhlášky. Opatření obecné povahy je přezkoumatelné, coţ 

znamená, ţe v případě, kdy se občan cítí na svých právech vydáním územního 

plánu poškozen, můţe se obrátit na soud. 

6.2 Způsob informovanosti 

Pro efektivní sběr podnětů a poţadavků ze strany občanů je důleţité včasné 

oslovení veřejnosti ke sběru námětů a poskytnutí informací. Ve SZ však není 

zakotvena povinnost informovat veřejnost předem o záměru pořízení územního 

plánu, pouze určuje minimální lhůty pro jednotlivé etapy. Zapojení veřejnosti, však 

bývá přínosem a předchází se tím k pozdějším vynuceným změnám ÚP. Jiţ 

v prvotní fázi úvah o rozvojových plochách a pořízení nového územního plánu, by 

obec měla začít včas občany informovat a aktivně prezentovat záměry. Zapojení 

veřejnosti je ideální ještě před začátkem konkrétních oficiálních procesů. Vhodný 

způsob informování veřejnosti je potřeba volit podle rozsahu dokumentu, velikosti 

obce, místních zvyklostí a typu oslovovaných cílových skupin. Nejzákladnější 

nástroj informování je [10]: 

-  úřední deska, a to jak pevná umístěná v budově úřadu či na veřejném 

místě, tak i internetová úřední deska. Nevýhodou je, ţe občané úřední 

desky nesledují nebo jen zřídka  

- veřejné setkání a výstavy za přítomnosti odborníků na zpracování ÚP nebo 

pracovníků úřadu. Velkou výhodou těchto jednání je moţné vysvětlit 

všechny nejasnosti a poskytnout občanům všechny informace jak o 

záměrech, tak i o formálním postupu pořizování územního plánu a hlavně 

umoţňuje debatu. Nevýhodou je, ţe zvolený čas a místo nemusí 

vyhovovat všem  

- místní a regionální tisk nebo zpravodaj. Písemné materiály zajišťují 

informace, jejichţ vydávání se můţe opakovat, ale nedá se zde říci úplně 

vše  
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- letáky či broţury, které je moţno vhodit do schránky, ale i zde nelze sdělit 

úplně vše 

- televize, rozhlas nebo počítačová vizualizace osloví nejširší veřejnost. 

Ovšem jedná se o finančně náročné projekty.  

S ohledem na finanční náklady vyuţívají obce především úřední desky, dále 

pak, kde je to umoţněno místní zpravodaje nebo místní televizní stanici. 

6.3 Výhody zapojení veřejnosti 

Velkou výhodou zapojení co nejširší veřejnosti do procesu pořizování 

územního plánu je to, ţe se vyvarujeme nedůvěry občanů a příliš často ţádaných 

změn ÚP. Dalším velkým přínosem je získávání důleţitých informací o území, 

občané znají své okolí, rádi se podělí o své podněty a názory, které přispějí ke 

zkvalitnění dokumentů. Na základě umoţnění debaty s občany zjistíme, s čím 

veřejnost nesouhlasí a co podporuje. Nemalým přínosem je aktivní předcházení 

moţným nedorozuměním a následné kritice. V neposlední řadě z výčtu výhod je 

větší pocit spolupodílnictví subjektů na přijatém rozhodnutí, omezení moţnosti 

manipulace s veřejným míněním [13]. 

6.4 Nevýhody zapojení veřejnosti 

Velkou nevýhodou je vytvoření dostatečné časové a finanční rezervy. Proces 

pořizování územního plánu je časově náročný, a to jak z důvodu zákonem 

stanovených lhůt, tak z pozice samotné práce jak zpracovatele, tak i samotného 

pořizovatele. Rovněţ pořízení ÚP není zrovna laciné a to hlavně pro malé obce, 

kterým zajištění ÚP pro své území zasáhne do rozpočtu. V případě, ţe je podáno 

mnoho podnětů, hrozí nebezpečí únavy subjektů při vyřizování a zpracovávání 

těchto podnětů. Jednou z mnoha nevýhod je také špatně připravené jednání 

s veřejností, v tomto případě se pak jedná o „vyhozené“ peníze. Špatně 

připravené nebo neodborně vedené zapojování veřejnosti můţe přinést negativní 

nebo nulové výsledky jako je například malá účast [13]. 
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7 ZÁVĚR 

Jak jiţ bylo řečeno, ÚP je jedním z nejdůleţitějších dokumentů obce. 

Navazuje na ZÚR a PÚR. Jedná se o mnohem podrobnější popis toho, jak by 

měla vypadat naše obec a to v uspořádání obce například z hlediska rozmístění 

rodinných domů, komunikací, průmyslových areálů nebo ochrany ţivotního 

prostředí. Ne kaţdá obec má zpracovaný ÚP, stavební zákon to neukládá, ovšem 

územní plánování je klíčovým nástrojem pro jakýkoli rozvoj a změny v krajině. 

Pokud obec nemá ÚP, nemá mnoho moţností se rozvíjet. Nové stavby mohou být 

povoleny pouze v zastavěném území a to buď samostatně vymezeným, nebo 

vymezeným katastrálním úřadem z roku 1966 (u mnoha obcí překonáno) a to 

stavbami, které nenarušují hlavní funkci obce, coţ je převáţně bydlení. Obec, 

která má ÚP se můţe koordinovaně rozvíjet. Můţe bezplatně získat pozemky od 

Pozemkového fondu ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

určených pro bydlení, VPS a VPO. Dále snadněji dosáhne na dotace, ať uţ 

z evropských fondů či státní dotace a to na výstavbu inţenýrských sítí, 

komunikací, regenerace veřejné zeleně i prvků ÚSESu, výstavbu objektů pro 

veřejnost jako např. nemocnice, divadla, stadiony, dětská hřiště apod.    

Co je do ÚP zaneseno, se v budoucnu velmi těţko a sloţitě mění. Vzhledem 

k tomu, co všechno ÚP vymezuje, určuje a plánuje, jak ovlivňuje naše okolí a 

v neposlední řadě s ohledem na naše vlastnictví je nutné, aby se veřejnost 

zajímala o ÚP. Zájem občanů v dnešní době ovšem stále není takový, jaký 

odpovídá významu a důsledku dokumentu. Je pravdou, ţe dokud platil původní SZ 

a o stavbách „rozhodovala“ samotná obec, bylo to jednodušší. Kaţdá obec byla 

ráda, kdyţ získala do své obce nového investora nebo další občany. V současné 

době se k jednotlivým záměrům vyjadřuje úřad územního plánování, který striktně 

dodrţuje ÚP, nepřipouští ţádný kompromis. Lidově řečeno, co je úřadu do nějaké 

obce. Většinou kaţdého jen zajímá, aby se jeho pozemek či stavba zahrnuly do 

ÚP do ploch pro výstavbu ať rodinných domů či průmyslu a to s ohledem, aby 

nemovitosti mohly být výhodně prodány. Málo koho zajímá, zda se tam toto vyuţití 

hodí či ne. Zájem občanů se ovšem mění tam, kde vzniká dominantní problém – 

komunikace, nemocnice, technická infrastruktura a podobně veřejně prospěšné 
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stavby nebo opatření, u kterých se uplatňuje předkupní právo nebo lze pozemky 

vyvlastnit. V tomto případě vlastník nezíská jím očekávané finance, coţ se mu 

nelíbí.  Pak se často rozhoduje bez klidné a věcné diskuse, prostě jsou všichni 

proti. Je třeba zdůraznit, ţe kaţdé rozhodnutí je významné pro různé skupiny lidí. 

Významný záměr není jenom vstup do EU, ale také otázka jak naloţíme v obci, ve 

které ţijeme například s opuštěnými kasárnami, nebo s budovami, které dříve 

slouţily pro různé druhy zemědělství, které v dnešní době chátrají, nebo kde bude 

stát sběrný dvůr. Hlavním motivem zájmu veřejnosti začalo být zastavěné území, 

které přesně určuje hranici kam aţ se smí stavět a kde uţ nelze nic. Další věcí, 

kterou veřejnost začíná zajímat, jsou VPS a VPO v nově pořizovaných ÚP a to 

z hlediska omezení vlastnických práv. V neposlední řadě jsou to finanční a časové 

nároky na pořízení změny ÚP. Z časového hlediska jednoduchá změna bez 

problémů a za předpokladu, ţe pořizovatel a zpracovatel budou mít v dané době 

projednání jednotlivých etap čas, se jedná minimálně o ¾ roku. Co se týká 

finanční stránky, tak ZO můţe pořízení změny ÚP podmínit úplnou úhradou 

změny navrhovatelem. Cena se odvíjí od velikosti plochy, funkce, je-li pozemek 

v zastavěném území či mimo a také od vybraného zpracovatele. Jedná se cca o 

40 aţ 90 tisíc za pozemek kolem 1.000m2. 

Tabulka č. 2 – Orientační přehled doby pořízení ÚP [vlastní] 
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účast veřejnosti               

účast státní správy               

                
celkem 1.080 dní - doba je pouze orientační, záleţí na vytíţení zpracovatele a pořizovatele, velikosti území, pořizování 
konceptu, pečlivosti, řešení rozporů, další poţadavky (SEA), doručovací doba apod.  
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Bez efektivní a aktivní účasti veřejnosti nemůţe být ze strany občanů územní 

plánování chápáno jako nekorupční, transparentní, kvalitní nebo koncepční. 

Zapojení veřejnosti do pořizování ÚP přinese mnoho nových informací o území, 

námětů k jeho budoucímu vyuţití. Všechny podněty mohou zvýšit kvalitu tohoto 

procesu. Jiţ v rané fázi můţe veřejnost ukázat odpor proti určitým záměrům nebo 

ukázat jaké projekty jsou občany podporovány. 

Je nezbytné pamatovat na to, ţe výsledkem zapojení veřejnosti do veřejného 

dění a rozhodovacích procesů, je celkové zvýšení společenské úrovně. Toto by 

měl být společný zájem všech zúčastněných, bez ohledu na to, koho reprezentují. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe by veřejnost měla mít moţnost a hlavně 

zájem vyjádřit své názory k důleţitým otázkám, které se jich mohou dotýkat a jak 

je důleţité informování veřejnosti.  

O územní plán obce, by se měl zajímat kaţdý, komu záleţí na tom, jak bude 

jeho obec vypadat a v jakém prostředí bude ţít. ÚP nenařizuje okamţitou 

povinnou přeměnu území nebo přestavbu objektu, jak je poslání ÚP v mnoha 

případech mylně chápáno, ale územní plán je nabídkou moţností rozvoje území.       
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