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1 ÚVOD 

 
 

Kaţdý člověk ţije na konkrétním území a je tak jeho součástí. Na tomto území 

vykonává různé činnosti s různými důsledky těchto činností. Území je a musí být spravováno 

dle soukromých a veřejných zájmů a v souladu s platnými zákony. Jeden z nástrojů 

vykonávajících správu území pak nazýváme územním plánováním.  

Územní plán (dále pouţívám zkratku ÚP) je závazný pro rozhodování v území. 

Stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného                

a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezení 

zastavěného území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 

změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému vyuţití znehodnoceného území, pro 

veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví 

podmínky pro vyuţití těchto ploch a koridorů. 

 

Z hlediska tvorby právních předpisů s územní působností a v kompetenci územně 

samosprávných celků je ÚP nejdůleţitějším a co do rozsahu souvisejících činností 

nejrozsáhlejším právním předpisem, proto jsem si jako cíl své bakalářské práce stanovila 

zjištění celého postupu tvorby ÚP a navrţení moţných opatření pro proces tvorby tohoto  

právního předpisu. 

Postup popsaný v bakalářské práci je pouze informativní pro přehled o nutných 

částech a některých lhůtách pro pořízení ÚP. Neobsahuje všechny termíny a lhůty dané 

zákony (např. lhůty stanovené pro doručování), protoţe tyto lhůty nelze ve fázi vytváření 

zadání stanovit, čehoţ příkladem je tvorba ÚP obce Dolní Lutyně, kdy v průběhu tvorby ÚP 

nastaly natolik závaţná nová zjištění, ţe jeho tvorba a schvalování se v konečném důsledku 

protáhly na 5 let. Novými zjištěními byla identifikace lokalit výskytu cenných druhů 

ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, s jejichţ ochranou bylo nutné počítat také 

v rámci ÚP. Důvodem výběru pro tuto bakalářskou práci právě obce Dolní Lutyně byl, ţe 

jsem obyvatelkou této obce. Územní plán obce Dolní Lutyně se mě tedy v některých jeho 

částech více či méně dotýká.  
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2 SPRÁVNÍ PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA  

 

Tato kapitola se bude zabývat teorií veřejné správy jako stěţejního subjektu veřejného 

práva, jehoţ nedílnou součástí je rovněţ správní právo. Normy správního práva pak upravují 

společenské vztahy vznikající při výkonu veřejné správy. 

 

Obě části zahrnují pojem správa a proto je v první řadě potřeba definovat tento pojem. 

Pod tento pojem lze zahrnout činnost či opakující se lidské činnosti, jejich konstanty 

a varianty, které jsou cílené ať uţ pro společenský ţivot nebo ţivot jednotlivce. Tyto cíle pak 

rozdělují správu na veřejnou a soukromou. Toto rozdělení nemusí být vţdy absolutní, protoţe 

v některých případech se tyto pojmy prolínají. A to například u samosprávných svazků, 

u kterých nemusí být zřetelná hranice mezi soukromým a veřejným zájmem. Správa můţe být 

zaměřena na věci, hodnoty, stavy apod. Správu soukromou vykonávají osoby právnické 

a fyzické v soukromém zájmu a svou vůli dosáhnout soukromých cílů pak uskutečňují 

v mezích právního řádu.  

Veřejná správa neboli správa „věcí veřejných“ se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Je 

součástí a podstatným pojmem správního práva. Veřejná správa představuje výkon veřejné 

moci, která představuje řízení věcí veřejných a to legislativně, organizačně a jinými 

opatřeními odpovídající podmínkám státu. Tato moc je rozdělena na moc státní a ostatní 

veřejnou moc. 

Výše zmíněnou veřejnou moc lze označit jako správu v materiálním (funkčním) pojetí. 

Druhou moţností je správa v pojetí formálním (institucionálním, organizačním), ve kterém se 

klade důraz na instituce a jejich orgány, které mají působnost a pravomoc řešit veřejné úkoly, 

pokud nejsou určeny parlamentu nebo soudům.  

Materiální a formální vymezení veřejné správy se zcela nekryjí. Zatímco v prvém 

případě je rozhodujícím kritériem druh činnosti (tj. spravování) a nikoli charakter instituce, 

která je vykonává, je ve druhém případě rozhodujícím kritériem povaha instituce a veřejné 

úkoly, které mají v rámci institucionalizované dělby moci plnit a které jsou jí jako působnost 

přikázány.
1
 

 

 

 

                                                
1 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 837. ISBN 978-80-7400-049-2  
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Veřejná správa zahrnuje: 

- státní správu           

- samosprávu, kterou dále členíme: 

         - územní samosprávu 

         - zájmovou samosprávu 

 

Subjekty veřejné správy jsou:  

-stát,  

-veřejnoprávní korporace a to územní, osobní nebo věcné,  

-veřejné ústavy a podniky, 

 -FO a PO soukromého práva 

 

Všechny subjekty veřejné správy mají zvláštní pravomoc, aby v mezích zákona mohly 

rozhodovat o právech a povinnostech fyzických i právnických osob. Touto pravomocí mohou 

subjekty ovlivňovat ţivoty občanů, ale to jen pouze v případech, v mezích a způsoby, které 

stanoví zákon. 

 

Obr. č. 1.1 Systém správy 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní úprava 
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2.1 Pojem, předmět a členění správního práva 

 

„Představuje soubor právních norem vztahujících se na veřejnou správu, pokud jde     

o její organizaci a činnost, včetně vztahů vznikajících při jejím výkonu mezi nositeli veřejné 

správy na jedné straně a fyzickými nebo právnickými osobami na straně druhé. Z tohoto 

hlediska mají vlastně všechny státy správní právo, neboť všechny mají veřejnou správu“.2
 

Pojem správní právo ČR můţeme definovat jako právní odvětví našeho právního řádu, 

které je relativně samostatné, nesoustředěné do jediného předpisu, tj. nekodifikované. Do 

veřejného práva je řazeno, protoţe převaţující část norem správního práva chrání veřejný 

zájem. Proto jsou z tohoto pohledu upravovány práva a povinnosti subjektů správního práva 

vznikající při výkonu státní moci v oblasti veřejné správy. Předmětem jsou společenské 

vztahy, které se během tohoto výkonu uskutečňují. 

 

 Vnitřní členění správního práva: Správní právo organizační 

                                                Správní právo procesní 

                                                Správní právo trestní 

 

Dalším členěním pak můţe být členění na obecné správní právo, obsahující soubor 

základních principů, pojmů, pravidel a právních úprav platících pro celé správní právo,           

a hmotné správní právo, které obsahuje hmotně-právní úpravu jednotlivých úseků a oblastí 

veřejné správy a vymezuje tak subjektivní práva těch, jichţ se týkají.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 837. ISBN 978-80-7400-049-2  
3 Halfar, Bohuslav Právo. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 300. ISBN 80-248-0236-8 
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2.2  Prameny a normy správního práva 

 

Pod pojmem prameny správního práva rozumíme vnější formu, která obsahuje 

pravidlo chování, jehoţ dodrţování je zajišťováno státní nebo státem danou mocí. Toto lze 

označit jako pramen práva ve formálním slova smyslu. V materiálním slova smyslu jsou to 

společenské poměry, zájmy, cíle atd. tedy to, co je příčinou obsahu práva jako takového. 

Prameny správního práva jsou rozsáhlou mnoţinou právních předpisů, v jejímţ 

rozsahu jsou členěny:  

- podle druhu orgánu, který pramen správního práva vydal, 

- podle toho zda jde o pramen prvotní či odvozený, 

- podle stupně právní síly pramenů tohoto práva.  

Podle orgánu, který pramen vydal, jsou členěny na prameny vydané ústředními 

orgány, coţ jsou ústava a ústavní zákony, zákony a zákonná opatření, nařízení vlády 

republiky a obecně závazné právní předpisy ústředních orgánů a na prameny vydané místními 

orgány, kterými mohou být obecně závazné vyhlášky krajů a obcí.  

Při rozeznávání zda jde o prvotní či odvozený pramen je kritériem, zda byl pramen 

vydán na základě přímého ústavního zmocnění (zákony, zákonná opatření, obecně závazné 

vyhlášky a dalších) nebo byl vydán na základě zmocnění obsaţeném v jiném právním 

předpisu, nejčastěji v zákoně. 
4
 

U norem správního práva sehrává důleţitou roli jejich působnost, která je daná okruhy 

vztahů, v nichţ správní orgány mají uplatňovat svoji pravomoc. Dle této působnosti se dělí 

normy správního práva na místní působnost, která vytyčuje hranice působnosti norem 

prostorově, řeší tedy, v jakém územním obvodu daná norma působí. Pokud není stanoveno 

jinak tak působí normy správního práva na území celého státu, v územním obvodu kraje nebo 

obce. Další je časová působnost, coţ znamená potřebu zjišťovat, kdy daná norma vstupuje 

v právní účinnost, včetně zjišťování případné zpětné účinnosti a délku její platnosti. Osobní 

působnost se týká určení osob, na které se normy vztahují. Určuje tedy působnost na všechny 

občany ČR, na některé občany ČR nebo působnost na všechny osoby pobývající na území 

našeho státu. Věcná působnost normy určuje, ţe předmětem právní úpravy je vţdy jen určitý 

druh správně právních vztahů podle jejich věcné oblasti.  

                                                
4 Svoboda, Ivo, Schelle, Karel, Schellová, Ilona, Vičar, Radim   Základy správního práva a veřejné správy.         

1.vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2008. s. 204. ISBN 978-80-87071-76-2 
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Podle charakteru norem lze dále členit normy na zavazující a zmocňující. A dle obsahu norem 

na kompetenční, organizačně právní, hmotně právní a procesně právní.
5
 

 

2.3  Státní správa 

 

Státní správa je definována jako veřejná správa uskutečňovaná státem, přičemţ v 

kaţdé společnosti zorganizované ve státě je státní správa nezastupitelnou součástí veřejné 

správy. V tomto smyslu je státní správa také základem, jádrem veřejné správy. Je odvozována 

od samotné podstaty, postavení a poslání státu, od podstaty a způsobů realizace státní moci.  

Svým charakterem je státní správa zvláštním druhem společenského řízení, 

uskutečňovaného státem. Pojem státní správa je uţíván jak v tzv. organizačním pojetí, kdy se 

jím rozumí orgány státní správy, tak v tzv. funkčním pojetí, kdy jde prakticky o výkon státní 

správy jakoţto výkon podzákonné nařizovací činnosti těchto orgánů. 

 

2.4 Územní samospráva 

 

Z tohoto pojmu nám jednoznačně nevyplývá, zdali se jedná o správu veřejnou či 

soukromou, neboť územně ohraničenou správu můţeme a zpravidla nacházíme v obou 

případech. 

Vţdy se bude jednat o územní samosprávu v nejširším územním rozsahu danou 

hranicemi státu, jeţ vymezují území, na kterém stát uplatňuje svou moc, respektive na kterém 

je daná územní samospráva této státní moci podřízena nebo rovna. 

Nositeli územní samosprávy jsou územně samosprávné celky, kterými jsou v ČR obce, 

jako základní územně samosprávné celky, a kraje, jako vyšší územně samosprávné celky. 

Obce jsou vţdy součástí vyššího samosprávného celku, tedy kraje. Z Ústavy vyplývá, ţe se 

jedná o společenství občanů určitého území, které má právo na samosprávu. Tímto právem se 

rozumí právo rozhodovat o svých záleţitostech prostřednictvím vlastních orgánů, které 

vykonávají samosprávu.
6
 

 

                                                
5 Halfar, Bohuslav Právo. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 300. ISBN 80-248-0236-8 
6 Svoboda, Ivo, Schelle, Karel, Schellová, Ilona, Vičar, Radim   Základy správního práva a veřejné správy. 

1.vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2008. s. 204. ISBN 978-80-87071-76-2 
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2.4.1.  Charakteristika pojmu obec 

 

Obce jsou veřejnoprávní korporace, které mohou mít vlastní majetek a mohou 

hospodařit podle vlastního rozpočtu. „Veřejnoprávní korporace je člensky organizovaný 

subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly.“
7
 Při 

výkonu veřejných úkolů mají města a obce veřejnou moc. Stát můţe do činnosti územních 

samosprávných celku zasahovat, ale to jen v případě, ţe to vyţaduje ochrana zákona a to jen 

způsobem stanoveným zákonem. 

Základními znaky právního postavení obce jsou území, občané a samospráva. Podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) je 

obec základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicemi. Kaţdá část území České republiky patří některé obci, pokud nestanoví 

zákon jinak. Tyto výjimky jsou v případech vojenských újezdů, kde samospráva není. Obce 

mohou vznikat jako nové obce, sloučením obcí na základě vzájemné dohody nebo oddělením 

části obce, které se můţe stát na základě místního referenda. 

Občany obce jsou všechny fyzické osoby se státním občanstvím České republiky 

a s nahlášeným místem trvalého pobytu v dané obci. Občané obce mají právo se částečně 

podílet na jejím fungování a to volením zastupitelů, hlasováním v referendech, účastí na 

zasedáních zastupitelstva a vyjadřováním svých stanovisek k projednávaným věcem. Dále 

mohou občané nahlíţet do rozpočtu obce, do usnesení a zápisu z jednání zastupitelstva, rady 

obce a komisí obce apod.  

Samostatná působnost a právo na ni je zaručeno Ústavou a stát do ní můţe zasahovat jen 

v případě ochrany zákona, jak jiţ bylo zmíněno výše. Obec se můţe bránit nezákonnému 

státnímu zásahu prostřednictvím ústavních stíţností. Do samostatné působnosti obce patří 

záleţitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud tyto záleţitosti nespadají do 

působnosti krajů nebo záleţitosti jinak zákonem svěřené.
8
 

 

 

 

 

                                                
7 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 107. ISBN 978-80-7400-049-2  
8 Svaz měst a obcí České republiky Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010.  1.vyd. Praha, 2010 

s. 184. ISBN 978-80-254-8660-3 
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2.4.2.  Působnost obce 

 

Obec má při výkonu místní správy zadány úkoly, které má řešit v rámci tzv. 

působnosti obce. Působností obce se obecně rozumí vymezené pole úkolů a věcí, v nichţ obec 

realizuje svou pravomoc. Jedná se o souhrn oprávnění a povinností, které obci připadají pro 

potřeby výkonu správy obce. Působnost obce se rozděluje na samostatnou působnost a výkon 

veřejné správy s přenesenou působností.  

U samostatné působnosti obce se jedná o obecnou samosprávu, v jejímţ rozsahu obec 

spravuje své záleţitosti a úkoly zcela samostatně, ale samozřejmě v mezích zákona. Tato 

působnost znamená, ţe vše co do ní spadá, je bez zásahu státu. Stát pouze dohlíţí a kontroluje 

její uplatňování. 

Mezi úkoly svěřené obci v rámci samostatné působnosti patří schvalování programu 

rozvoje územního obvodu obce, hospodaření s majetkem obce, sestavování rozpočtu obce 

a hospodaření podle něj, 

U přenesené působnosti jde o výkon státní správy nepřímo a to prostřednictvím obcí 

a jejich orgánů. Obec se v takové působnosti řídí zákony, ostatními obecně závaznými 

předpisy a směrnicemi vydanými orgány státní správy. Toto přenášení působnosti je částečně 

pozůstatek po uspořádání veřejné správy z doby před rokem 1989, kdy významnými 

představiteli veřejné správy byly národní výbory.
9
  

Jakkoli se rozsah přenášené působnosti státu na obce v současnosti rozšiřuje, zůstává 

hlavním úkolem obcí plnění úkolů vlastní obecní samosprávy vyplývající z její samostatné 

působnosti. Právě výkon samostatné působnosti by měl být dominantní a převažující náplní 

činnosti obce jako takové. Zvláštní zákony přenášející působnosti státu na obce jim dávají jen 

minimální možnost se výkonu přenesené působnosti vyhnout. 
10

 

Principem tohoto přenášení působnosti na obce je, ţe výkon přenesené působnosti nebude 

ovlivňován samostatnou působností státu nebo na úkor jejího vykonávaní.  

 

 

 

 

                                                
9 Svoboda, Ivo, Schelle, Karel, Schellová, Ilona, Vičar, Radim   Základy správního práva a veřejné správy. 

1.vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2008. s. 204. ISBN 978-80-87071-76-2 
10  Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd.  Praha: 

Linde, 2009. s. 227. ISBN 978-80-7201-760-7 
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2.4.2.1.  Kontrola působnosti 

 

Po novele zákona o obcích se stala kontrola samostatné a přenesené působností jednou 

z forem dozoru. Pod tento pojem je zahrnuta veškerá kontrola výkonu působností, kdy 

výsledek kontrolní činnosti můţe mít za následek pozastavení právního předpisu či jiného 

rozhodnutí obce. V novele je také jasně rozdělena působnost kontroly a to tak, ţe samostatnou 

působnost obce i krajů kontroluje Ministerstvo vnitra a přenesenou pak vykonávají krajské 

úřady, věcně příslušná ministerstva a ústřední správní úřady. Kontrola jako taková má 

i preventivní charakter a jejím hlavním cílem není jen odstranění závad, ale také jejich 

předcházení. Kontrola je směřována vůči veškerým procesům, které vykonává obec 

v přenesené či samostatné působnosti, s výjimkou hospodaření s majetkovými prostředky 

obce a s výjimkou fiskální správy dle zákona o obcích. Při výkonu tohoto druhu dozoru se 

zjišťuje, zda obec při uplatňování svých pravomocí dodrţuje zákon se svými závaznými 

právními předpisy, tedy zda je její výkonná moc v souladu s Ústavou, Listinou základních 

práv a svobod, s ústavními zákony, zákony, s vyhláškami a dalšími předpisy. Dozor je 

zaměřen na celý postup orgánu obce od začátku aţ po ukončení procesu, který vykonává obec 

v přenesené či samostatné působnosti. Pro obě působnosti platí, ţe kontrolu provádějí 

pověření zaměstnanci příslušného kontrolního orgánu. K výkonu musí být písemně zmocněni 

svými zaměstnavateli a tímto zmocněním se musí také prokázat. Kontrolní orgán po 

provedení kontroly pořizuje písemný protokol, který musí mít zákonem o obcích stanovené 

náleţitosti a také dále postupovat dle tohoto zákona.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 486. ISBN 978-80-7201-760-7 
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2.4.3. Orgány obce  

 

2.4.3.1.  Zastupitelstvo obce 

 

„Zastupitelstvo je jediným orgánem obce, který je ústavně zakotven. Má přímou 

demokratickou legitimitu danou volbami občanů. Zastupitelstvo může být vnímáno v oblasti 

samosprávy jako hlavní orgán, který je nadřazen všem ostatním.“
12

 

Je voleno na čtyři roky občany dané obce s volebním právem, tj. občany staršími 18 

let. Tyto volby vyhlašuje prezident republiky. Vyhlášení je publikováno ve Sbírce zákonů       

a tím vstupuje v platnost.  

Ve vztahu k obci není člen zastupitelstva v pracovním nebo jiném obdobném poměru. 

Jeho funkce je veřejnou funkcí. Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí 

vykonávanou zaměstnancem této obce, zařazeným do obecního úřadu této obce, krajského 

úřadu nebo finančního úřadu za podmínky, ţe zaměstnanec vykonává státní správu přímo 

pro územní příslušné obce nebo je ve jmenované funkci. Neslučitelnost funkcí nebrání 

kandidatuře ani ujmutí se mandátu, jen daný člen zastupitelstva musí do tří dnů od 

ustanovujícího zasedání učinit kroky, aby neslučitelnost pominula, a to do 3 měsíců musí 

doloţit. Jiné neslučitelnosti jsou obsaţeny v jiných zákonech neţ v zákoně č. 491/2001 Sb.     

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
13

 

Zastupitelstvo je kolektivním orgánem. Počet členů zastupitelstva není stanoven 

pevně, ale stanoví ho pro kaţdé volební období dosavadní zastupitelstvo svým usnesením, 

nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb. Dosavadní zastupitelstvo má při určování počtu 

členů přihlíţet k počtu obyvatel a k velikosti územního obvodu.  

Musí se ale pohybovat v rámci rozpětí odstupňovaného podle počtu obyvatel obce, tak 

jak je to uvedeno v § 68 odst. 1 zákona o obcích: 

• do 500 obyvatel     5 aţ 15 členů 

• nad 500 do 3000 obyvatel               7 aţ 15 členů 

• nad 3000 do 10 000 obyvatel   11 aţ 25 členů 

• nad 10 000 do 50 000 obyvatel   15 aţ 35 členů 

• nad 50 000 do 150 000 obyvatel              25 aţ 45 členů 

• nad 150 000 obyvatel    35 aţ 55 členů 

                                                
12 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 288. ISBN 978-80-7201-760-7 
13 Svaz měst a obcí České republiky Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010.  1.vyd. Praha, 2010 

s. 184. ISBN 978-80-254-8660-3 
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Můţe nastat situace, ţe 85 dnů před konáním voleb nebude stanoven počet členů pro 

nové zastupitelstvo, například z důvodu opomenutí zastupitelstva, kterému končí mandát, 

nebo z důvodů jeho rozpuštění. Pak platí, ţe počet nově volených členů zastupitelstva bude 

stejný jako počet členů zastupitelstva v  končícím volebním období.  

Počet členů zastupitelstva má vliv na to, zda bude zřízena rada obce. U zastupitelstev, která 

mají 15 a více členů, musí být rada obce zřízena. 

Mandát vzniká zvolením po ukončení hlasování. Kaţdý člen zastupitelstva musí na 

začátku prvního zasedání zastupitelstva obce sloţit slib. Tento slib zní: „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
14

 Člen zastupitelstva sloţí 

slib tak, ţe před zastupitelstvem obce pronese slovo „slibuji“ a potvrdí slib svým podpisem. 

V případě, ţe tento slib nesloţí, nebo jej sloţí s výhradami, má za následek ztrátu mandátu. 

Tento mandát je vázán na danou fyzickou osobu, která byla zvolena do funkce ve volbách. 

Není tedy moţné přenést tuto funkci na jinou osobu.
15

  

Člen zastupitelstva obce má právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům 

a komisím návrhy na projednávání. Zákon však bohuţel neukládá povinnost tento návrh 

projednat a vyřídit.  

Mezi další práva patří právo na interpelace, coţ je právo vznášet dotazy, připomínky 

a podněty směřující k: 

- radě obce a jejím jednotlivým členům, 

- předsedům jednotlivých výborů zastupitelstva, 

- statutárním orgánům právnických osob, jejichţ zakladatelem je obec, 

- vedoucím příspěvkových organizací, které obec zaloţila nebo zřídila. 

Dalším právem je právo na informace. Člen zastupitelstva můţe poţadovat informace, 

které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, od zaměstnanců: 

- obce zařazených do obecního úřadu, 

- právnických osob, které obec zřídila. 

 

 

                                                
14 Tento slib v sobě zahrnuje závazek věrnosti k České republice, nikoli vůči obci. 
15 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 486. ISBN 978-80-7201-760-7 
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Jednou ze základních povinností kaţdého člena zastupitelstva je zúčastňovat se 

zasedání zastupitelstva a případně zasedání ostatních orgánů obce, je-li jejich členem. 

Ustavující zasedání zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby 

se konalo do 15 dnů od vyhlášení voleb. Pokud v této lhůtě nebude ustavující zasedání 

svoláno, učiní tak Ministerstvo vnitra. Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu, 

místostarosty a další členy rady obce.  

Zasedání zastupitelstva se konají podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.  

Zastupitelstvo svolává starosta a musí jej svolat, pokud o to poţádá alespoň jedna třetina 

členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, jestliţe je 

přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Pokud tomu tak není, předsedající ukončí 

toto zasedání a do 15 dnů svolá zasedání nové. 

Obecní úřad má povinnost informovat o místě, době a navrţeném programu zasedání 

zastupitelstva na úřední desce alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva. Dále se tyto 

informace zveřejní způsobem umoţňujícím dálkový přístup, to znamená např. v elektronické 

podobě na internetu. 

Zasedání zastupitelstva je spojeno se zásadou veřejnosti. Podle této zásady má 

veřejnost přístup na jednání zastupitelstva a přístup veřejnosti na tato jednání není moţné 

nijak zakázat. Pokud by byl přístup veřejnosti na jednání odepřen, pak by usnesení přijatá na 

tomto zasedání zastupitelstva obce byla neplatná. 

Pravomoci zastupitelstva jsou zaloţeny na zákonném principu, který jim umoţňuje 

výkon působnosti daným orgánům jen ve stanoveném rozsahu. Tyto pravomoci nelze přenášet 

na jiné subjekty, coţ znamená, ţe zastupitelstvo je povinno vykonávat působnost přímo. 

Výjimky musí být stanoveny zákonem. Základními úkoly zastupitelstva jsou např. 

schvalování základních dokumentů obce, rozpočtu obce a jejího závěrečného účtu, zřizování 

peněţních fondů obce, zřizování příspěvkových organizací a jejich rušení.
16

 Veškeré 

pravomoci jsou uloţeny v zákoně o obcích, proto je dále nebudu jednotlivě vyjmenovávat.  

Důvodem k rozpuštění zastupitelstva můţe být pro Ministerstvo vnitra to, ţe se 

zastupitelstvo obce nesejde usnášeníschopné po dobu delší jak 6 měsíců. Proti rozhodnutí 

Ministerstva vnitra se můţe zastupitelstvo bránit podáním ţaloby na toto rozhodnutí. 

Zastupitelstvo po rozpuštění nemůţe rozhodovat. Rozpuštěním zastupitelstva nezaniká 

mandát jeho členů, ten zaniká aţ dnem nových voleb do zastupitelstva. 

                                                
16 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 486. ISBN 978-80-7201-760-7 
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Druhý důvod k rozpuštění zastupitelstva se vztahuje k místnímu referendu. Pokud 

zastupitelstvo nevyhlásí místní referendum po pravomocném rozhodnutí soudu o povinnosti 

vyhlásit místní referendum nebo pokud zastupitelstvo obce nepostupuje v souladu 

s rozhodnutím přijatým v místním referendu, pak vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo 

obce, aby do dvou měsíců zjednalo nápravu. Pokud tak zastupitelstvo ve dvouměsíční lhůtě 

neučiní, Ministerstvo vnitra jej rozpustí. Obec má opět právo podat proti tomuto rozhodnutí 

ţalobu u soudu.
17

 

 

2.4.3.2.  Rada obce 18 
 

Rada obce je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti. Radu tvoří starosta, 

místostarosta a ostatní členové volení z řad členů zastupitelstva. Počet členů rady musí být 

lichý a musí mít nejméně 5 a nejvýše 11 členů. Počet členů rady nesmí přesahovat jednu 

třetinu počtu členů zastupitelstva. V obcích, kde se rada nevolí, vykonává její pravomoci 

starosta, ve výjimečných případech stanovených zákonem zastupitelstvo obce. Rada obce se 

ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.  

Rada obce se ke svým schůzím schází podle potřeby. Na rozdíl od zasedání 

zastupitelstva se schůze rady konají bez účasti veřejnosti. Samotná neveřejnost jednání ale 

neznamená utajení výsledků jednání. Občané mají právo nahlíţet do usnesení rady. Ze 

zasedání rady je pořizován zápis, který podepisuje starosta a místostarosta a jsou v něm 

zaznamenány veškeré informace o průběhu schůze. Rada je usnášeníschopná, pokud je 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Stejně tak k přijetí platného usnesení nebo 

rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů. Rada obce má vydat 

jednací řád, ve kterém stanoví podrobnější pravidla pro své jednání. 

Rada zabezpečuje plnění usnesení přijatých zastupitelstvem, připravuje návrhy pro 

jednání zastupitelstva, zabezpečuje rozhodování těch záleţitostí, které patří do samostatné 

působnosti obce a nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce. Rada má na starosti hospodaření 

obce v souladu se schváleným rozpočtem a v případě nutnosti také provádí rozpočtová 

opatření v rozsahu, v jakém stanoví zastupitelstvo obce. 

                                                
17 Svaz měst a obcí České republiky Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010.  1.vyd. Praha, 2010 

s. 184. ISBN 978-80-254-8660-3 
18 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 486. ISBN 978-80-7201-760-7 
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Rada obce schvaluje organizační řád obecního úřadu a rozděluje pravomoci v obecním 

úřadě mezi jednotlivé odbory a oddělení obecního úřadu. Rada obce dále stanovuje celkový 

počet zaměstnanců obecního úřadu a jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu.  

Podle potřeby můţe rada zřizovat a rušit komise rady obce.  

Rada má i některé kontrolní pravomoci, mezi něţ patří právo kontrolovat plnění úkolů 

obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce a přezkoumávat na základě 

podnětů opatření přijatá obecním úřadem a komisemi v samostatné působnosti. Můţe také 

ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce. Při ukládání pokut postupuje rada 

podle zákona č .500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rada svou pravomoc 

ukládat pokuty můţe svěřit příslušnému odboru obecního úřadu. Dále rada stanovuje pravidla 

pro přijímání a vyřizování petic a stíţností. 

K významné pravomoci rady patří vydávání nařízení obce. Nařízení vydává rada 

v otázkách přenesené působnosti na základě zákona a v jeho mezích, jen je-li k tomu zákonem 

zmocněna. 

Prvním důvodem ukončení činnosti rady je její odvolání zastupitelstvem. Rada obce 

můţe být odvolána jako celek, to znamená, ţe jsou odvoláni všichni její členové současně. 

Pokud dojde k odvolání rady jako celku, pak je nutné současně s odvoláním zvolit novou radu 

obce. Jestliţe se tak nestane, pak nenabývá odvolání rady účinnost a rada obce vykonává svou 

činnost aţ do zvolení nové rady obce. 

Druhým důvodem je pokles počtu členů rady obce. Pokud poklesne počet členů rady 

pod 5 a na nejbliţším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, coţ je 

minimální počet stanovený zákonem, pak od tohoto okamţiku vykonává pravomoc rady 

zastupitelstvo. Zastupitelstvo můţe některé pravomoci rady svěřit starostovi.  

Třetím důvodem ukončení činnosti rady je pokles počtu členů zastupitelstva. Pokud 

počet členů zastupitelstva poklesne pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, 

končí činnost rady uplynutím třicátého dne od této skutečnosti.  

Funkce rady od tohoto okamţiku vykonává zastupitelstvo. Zastupitelstvo opět můţe 

některé pravomoci rady přenést na starostu. 
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2.4.3.3.  Starosta 19 

 

Starosta zastupuje obec navenek a to především zprostředkováváním právních úkonů, 

o kterých rozhodly příslušné orgány obce. Důleţitá pravomoc starosty je svolávání 

zastupitelstva. Starosta toto zasedání pak zpravidla i řídí. Můţe být zvolen pouze ze členů 

zastupitelstva a musí být občanem ČR. Odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu, které ho 

můţe z funkce odvolat. Starostu zastupuje místostarosta v době jeho nepřítomnosti nebo 

v době, kdy starosta nevykonává funkci. Místostarosta je také volen z řad členů zastupitelstva 

a můţe být zastupitelstvem odvolán. 

Starosta se souhlasem krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu. 

Bez souhlasu krajského úřadu je rozhodnutí neplatné. Souhlas je projevem preventivního 

dohledu krajského úřadu nad obecními úřady. 

Jestliţe v obci není tajemník obecního úřadu, pak starosta plní úkoly zaměstnavatele. 

To znamená, ţe uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat 

podle zvláštních právních předpisů
20

. Není-li zřízena rada obce, starosta jmenuje a odvolává 

vedoucí odboru a také jim stanoví plat.  

Starosta obce odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Dále starosta 

odpovídá za objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Starosta 

poţádá o přezkoumání příslušný krajský úřad nebo přezkoumání zadá auditorovi. Pokud tak 

starosta neučiní, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad. 

Starosta můţe po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi rady obce 

v určitých věcech výkon přenesené působnosti. Má také právo rozhodovat o záleţitostech, 

které mu byly svěřeny radou obce v oblasti samostatné působnosti. Tady platí, ţe starostovi je 

moţné svěřit k rozhodování otázky, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo radě v oblasti 

samostatné působnosti. 

Pokud starosta shledá, ţe některé usnesení rady je nesprávné, má právo toto usnesení 

pozastavit a předloţit jej s návrhem na zrušení zastupitelstvu. Zastupitelstvo poté rozhodne, 

zda napadené usnesení rady zruší nebo jej ponechá v platnosti. 

 

                                                
19 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 486. ISBN 978-80-7201-760-7 
20 Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných sluţbách a správě 
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2.4.3.4.  Obecní úřad 21 
 

Obecní úřad je orgánem obce. Ve městech se tento úřad nazývá městský úřad, ve 

městech statutárních pak magistrát. Obecní úřad vykonává zejména přenesenou působnost 

obce, pokud není speciálně svěřena jinému jejímu orgánu. Mezi výkon přenesené působnosti, 

která byla obecnímu úřadu svěřena, patří například řízení o místních poplatcích, provádění 

cenové kontroly, ukládání a vybírání pokut za porušení cenových předpisů. Obecní úřady se 

podílejí na organizaci voleb do zastupitelstva obce nebo kraje, voleb do Parlamentu nebo 

voleb do Evropského parlamentu, vedou seznamy voličů, zajišťují volební místnosti pro 

okrskové volební komise. Obecní úřad také vykonává působnost práva shromaţďovacího, 

pokud se má konat shromáţdění v jeho územním obvodu. 

V samostatné působnosti pak především plní ty úkoly, které mu uloţí zastupitelstvo 

obce nebo rada obce, nebo pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Výbory 

zastupitelstva a komise rady, ale nemohou obecnímu úřadu zadávat úkoly. K tomuto nejsou 

oprávněny a veškeré poţadavky musí předloţit zastupitelstvu či radě.  

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, pokud je tato 

funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí 

starosta, který je odpovědný zastupitelstvu za činnost obecního úřadu. Starostovi je podřízen 

tajemník obecního úřadu, který je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu.  

Obecní úřad se můţe členit na odbory a oddělení. Zřizovat a rušit jednotlivé odbory                

a oddělení obecního úřadu spadá do kompetence rady obce.  

Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu jsou k obci v pracovněprávním vztahu 

a obec je jejich zaměstnavatel. Úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce zařazených do 

obecního úřadu plní tajemník obecního úřadu, který jim také podle zvláštních právních 

předpisů stanovuje plat. Pokud v obci není tajemník, pak úkoly zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu plní starosta obce.  

Úředníkem obce je zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, který se podílí na plnění 

úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti obce
22

. Můţe jím být fyzická osoba, která je 

občanem ČR nebo má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním 

úkonům, bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních 

činností. 

 

                                                
21 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 486. ISBN 978-80-7201-760-7 
22 § 2 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Samostatn%C3%A1_p%C5%AFsobnost&action=edit&redlink=1
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2.4.3.5.  Tajemník obecního úřadu 23 

 

Funkce tajemníka obecního úřadu se povinně zřizuje v obcích s pověřeným obecním 

úřadem a v obcích s rozšířenou působností. V případě ostatních obcí není zřízení funkce 

tajemníka obecního úřadu povinné. Tajemníka jmenuje a odvolává starosta se souhlasem 

krajského úřadu, jinak je toto jmenování nebo odvolání neplatné. Je zaměstnancem obce a roli 

zaměstnavatele vůči němu má starosta. Pokud v obci není funkce tajemníka zřízena, pak 

úkoly tajemníka plní starosta. Pokud by nebyla funkce zřízena ani ji nezastával starosta, pak 

by Ministerstvo vnitra jmenovalo správce obce, který by zabezpečoval výkon přenesené 

působnosti v obci. Starosta také stanoví tajemníkovi plat podle zvláštních právních předpisů
24

.  

Tajemník je povinen zajistit výkon přenesené působnosti, která byla svěřena obecnímu 

úřadu. Musí plnit úkoly, které mu byly uloţeny zastupitelstvem, radou nebo starostou. Plní 

úkoly zaměstnavatele vůči všem zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu a stanoví 

jim na základě zvláštních právních předpisů plat. Má právo jmenovat a odvolávat vedoucí 

oddělení obecního úřadu, vydává některé interní normativní instrukce obecního úřadu, můţe 

vydat spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.                

Tajemník obecního úřadu by se měl zúčastňovat zasedání zastupitelstva obce a rady 

obce, na kterých má právo se vyjadřovat k projednávaným věcem. Jeho hlas je brán pouze 

jako poradní. Nemůţe být členem zastupitelstva obce, rady obce, finančního výboru ani 

kontrolního výboru ani nesmí vykonávat funkci v politických stranách a hnutích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Koudelka, Zdeněk, Ondruš, Radek, Průcha, Petr Zákon o obcích ( obecní zřízení) komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. s. 486. ISBN 978-80-7201-760-7 
24 Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných sluţbách a správě 
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2.4.4.  Územní plánování obce 25
 

 

V kaţdé obci dochází v běţném ţivotě ke střetům zájmů při vyuţití a uspořádání 

území, ať uţ jde o zájmy veřejné či soukromé. Problémy se vyskytují v oblasti dopravní 

a technické infrastruktury, v péči o přírodu a ţivotní prostředí, demografické a sociální 

problémy a mnoho dalších. Většina těchto problémů souvisí s územím obce tedy s územním 

plánováním. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí hodnoty řešeného území – 

celostátního, krajského nebo obecního. 

Územní plánování je obvyklou činností v celém civilizačně vyspělém světě. Jde 

o trvalou, soustavnou a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, 

zaměřenou na naplňování cílů a úkolů územního plánování za pouţití jeho nástrojů, kterými 

jsou Politika územního rozvoje, územně plánovací podklady a územně plánovací 

dokumentace. Uvedené nástroje územního plánování mají rozdílnou míru právní závaznosti, 

proceduru i způsob spoluúčasti správních orgánů a občanů na jejich vytváření. 

Postup pro schválení územního plánu nebo jeho změny je přesně popsán se všemi 

detaily a lhůtami v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, v oddíle 2, § 43 - §60. Postup se dále řídí i prováděcími předpisy a dalšími zvláštními 

předpisy (které mají stanoveny dotčené orgány a jiné organizace). 

Nová podoba stavebního zákona na úseku územního plánování umoţňuje vytvoření 

podmínek pro spravedlivé a vyváţené různorodých zájmů a potřeb, např. státní správy             

a územní samosprávy, veřejného a soukromého sektoru. 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
26

 

Důraz je zde kladen především na zajištění udrţitelného rozvoje území. V případě 

územního plánování na úseku obcí je to udrţitelný rozvoj území samotné obce a souvisejícího 

okolního území navazujících obcí. Tento rozvoj je postaven na třech pilířích, které by měly 

být vyváţené tak, aby ani jeden z těchto pilířů nenarušoval stabilitu celého území. Udrţení 

vyváţenosti daných pilířů je však náročné a ne vţdy lze tohoto cíle dosáhnout a to zejména 

s ohledem na místní podmínky obcí. Zmíněnými pilíři jsou ţivotní prostředí, které je potřeba 

                                                
25 Blaţek, Jiří Stavební zákon s komentářem a prováděcími vyhláškami, 2.vyd. Olomouc: ANAG, 2009. s. 599, 

ISBN 978-80-7263-513-9  
26  § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 



19 

 

zachovat v příznivé podobě i pro další generace. Tento ekologický pilíř je označován také 

jako enviromentální pilíř. Dalším je hospodářský rozvoj, tedy ekonomický pilíř, který se zdá 

ve své podstatě, ţe je v přímém rozporu s pilířem příznivého ţivotního prostředí.                      

I z globálního hlediska je jasné, ţe s hospodářským růstem ţivotní prostředí v místě tohoto 

růstu ustupuje do pozadí a snaha maximalizace hospodářského růstu postupně toto ţivotní 

prostředí ničí. Toto ustupování environmentálního pilíře hospodářskému růstu nelze 

upřednostňovat. Proto je třeba tyto pilíře v procesu územního plánování vyváţit, přestoţe je 

zřejmé, ţe tyto pilíře nejsou vţdy jen protichůdné, ale také na sebe navazující. Posledním        

z pilířů je soudrţnost společenství obyvatel – sociální pilíř. Jedná se spíše o sociálně kulturní 

pilíř. Můţeme zde zařadit mnoho dalších rozličných faktorů. Půjde zde především o průzkum, 

zkoumání a vyhodnocení chování, potřeb, zájmů apod. místního obyvatelstva a podmínek 

obce z tohoto hlediska. Toto je zohledněno při územním plánování, tak aby došlo i v této sféře 

k rozvoji a vývoji poţadovaných hodnot.  

„V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného území, 

b) vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a brownfields, 

za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a pro rekreaci, 

c) koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k možnosti 

začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability, 

d) chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných 

zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj 

lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.“27 

Úkolem územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území, stanovovat koncepci 

jeho rozvoje, prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, stanovit poţadavky na vyuţívání 

a prostorové uspořádání území (zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb), stanovit 

podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, usilovat o zmírnění 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, prověřovat hospodárné vynakládání 

prostředků veřejných rozpočtů.  
28

 

Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, 

zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyváţený vztah územních podmínek pro 

                                                
27  ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LUTYNĚ zdroj: Oficiální internetové stránky obce Dolní Lutyně [cit. 2011-

04-05] < http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan > 
28  § 19 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan
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příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel 

území (dále jen „vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území“).  

Úkoly územního plánování platí obecně pro územně plánovací činnost a pro pouţití 

všech nástrojů územního plánování, jimiţ jsou územně plánovací podklady, politika 

územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí, územní opatření        

a úprava vztahů v území zahrnující předkupní právo a náhradu za změnu v území.
29

 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území je potřeba přednostně 

sledovat moţnosti vyuţití nerostných zdrojů v souladu s udrţitelným rozvojem území, rozvoj 

vyuţití území pro rekreaci, restrukturalizaci stávající ekonomiky při vyuţití opuštěného nebo 

nepouţívaného území pro umísťování dalších ekonomických aktivit a vytváření pracovních 

příleţitostí.
30

 

 

2.4.4.1. Nástroje územního plánování 31
 

 

Základním nástrojem územního plánování jsou územně plánovací podklady obcí 

a krajů. Tyto podklady se dělí na územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) a územní 

studie. ÚAP jsou novým nástrojem územního plánování. Informují o stavu a vývoje území. Ze 

zákona jsou pořizovány pro celé území České republiky a průběţně aktualizovány. Jsou 

pořizovány na základě průzkumů území a údajů o území. Údaje o území jsou získávány od 

poskytovatelů, jimiţ jsou orgány veřejné správy a vlastníci dopravní a technické 

infrastruktury. 

Dalším nástrojem je politika územního rozvoje. Tento koncepční nástroj je 

celorepublikového charakteru, zpracovává se pro celé území státu a jeho pořizování spadá do 

kompetence ministerstva a je závazný např. pro pořizování územních plánů. Stanovuje 

republikové priority územního plánování pro zajištění udrţitelného rozvoje území. Politiku 

územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Procesu pořizování politiky 

územního rozvoje se můţe účastnit taktéţ veřejnost. Ministerstvo totiţ musí zveřejnit 

způsobem umoţňujícím dálkový přístup návrh politiky územního rozvoje, včetně 

                                                
29  § 19 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
30 zdroj: Oficiální internetové stránky obce Dolní Lutyně [cit. 2011-04-05] < 

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan > 
31 Blaţek, Jiří Stavební zákon s komentářem a prováděcími vyhláškami, 2.vyd. Olomouc: ANAG, 2009. s. 599, 

ISBN 978-80-7263-513-9  

 

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan
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vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území, a stanovit lhůtu pro podání připomínek 

veřejnosti. 

Jedním z nástrojů je i územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“). Tato 

dokumentace se dále dělí na zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Zásady 

územního rozvoje jsou územně plánovací činností kraje a jsou závazné pro územně plánovací 

činnost obcí. Zpracování zásad územního rozvoje je povinné, pořizuje je krajský úřad pro celé 

území kraje. Politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje mají několik společných 

znaků. Jedním ze znaků je to, ţe obě definují plochy a koridory přesahující místní význam. 

Dalším ze znaků je to, ţe obě jsou závazné pro územní plánování na niţších úrovních - na 

úrovni obcí.  

Dalším nástrojem je úprava vztahů v území. Tento nástroj se dělí na předkupní právo 

a na náhradu za změnu v území. Svým způsobem, jakoby dalším doprovodným nástrojem je 

institut vymezení zastavěného území.  

 Z uvedených skutečností je zřejmé, ţe se jedná o nástroje, které se pořizují na různých 

úrovních územního plánování (ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad). 
32

 

2.4.4.2. Subjekty33 

 

Jedná se o subjekty zúčastněné na procesu územního plánování. Kaţdý má svou úlohu, 

postavení, určitá práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů v tomto procesu. Mezi 

tyto subjekty patří příslušné orgány územního plánování, příslušné dotčené orgány, vlastníci 

nemovitostí, veřejnost a projektant. 

Orgány územního plánování jsou orgány obcí a krajů v přenesené působnosti, nejde-li 

o samostatnou působnost, kdy rozhoduje příslušné zastupitelstvo a kdy je toto stanoveno 

zákonem. Dalšími orgány jsou Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany, pokud se 

jedná o území vojenských újezdů. Mezi orgány obce na úseku územního plánování patří úřad 

územního plánování, na úrovni obce s rozšířenou působností, dále obecní úřad, který splňuje 

kvalifikační poţadavky pro výkon činnosti pořizovatele nebo který nevykonává činnost 

pořizovatele, zastupitelstvo obce, stavební úřad a rada obcí pro udrţitelný rozvoj. 

                                                
32  Blaţek, Jiří Stavební zákon  s komentářem a prováděcími vyhláškami, 2.vyd. Olomouc: ANAG, 2009. s. 599, 

ISBN 978-80-7263-513-9  

 
33 Blaţek, Jiří Stavební zákon  s komentářem a prováděcími vyhláškami, 2.vyd. Olomouc: ANAG, 2009. s. 599, 

ISBN 978-80-7263-513-9  
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Orgány územního plánování a dotčené orgány vzájemně spolupracují při činnostech 

spojených s územním plánováním. Tyto dotčené orgány při územním plánování chrání 

veřejné zájmy podle zvláštních předpisů, jejichţ ochrana spadá do jejich působnosti. Jedná se 

především o tyto oblasti veřejných zájmů: ochrana ţivotního prostředí včetně přírody, krajiny, 

vod, ovzduší, zemědělského půdního fondu, lesa, doprava dráţní, letecká, vodní a na 

pozemních komunikacích, energetika, vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření, obrana 

státu, ochrana loţisek nerostných surovin, civilní ochrana, odpadové hospodářství, poţární 

ochrana, ochrana veřejného zdraví, veterinární a památková péče. Postavení jednotlivých 

dotčených orgánů v procesu územního plánování musí však být stanoveno v příslušných 

právních předpisech, jinak toto postavení v procesu územního plánování nemají.  

 

2.4.4.3 Charakteristika územního plánu  

 

Územním plánem se stanovuje koncepce rozvoje území obce, ochrany stanovených 

hodnot, uspořádání obce, ať uţ z pohledu plochy či prostoru, uspořádání krajiny a koncepce 

veřejné infrastruktury. Dochází k vymezení zastavěného území, ploch, koridorů, především 

zastavitelných ploch a ploch vymezených ke změně stávající zástavby, k obnově 

a opětovnému vyuţití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby a opatření a také 

územní rezervy. Pro vyuţití těchto ploch a koridorů se stanovují podmínky. 

U takto vybraných ploch se můţe územním plánem uloţit prověření změn jejich 

vyuţití územní studii nebo pořízením regulačního plánu pro rozhodování o změnách.  

Územní plán v jeho podrobnostech a souvislostech pro dané území obce zpřesňuje 

a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v rámci zásad územního rozvoje. Pořizuje se 

a vydává pro území celé obce. Platný územní plán je závazný pro další navazující nástroje 

územního plánování (regulační plán, rozhodování v území, územní rozhodnutí).  

Územní plán je východiskem pro povolování staveb. Stavební úřady nesmějí povolit 

ţádnou stavbu, která je v rozporu s územním plánem. Pokud chce někdo realizovat např. 

továrnu na ploše vymezené pro zemědělské účely, musí nejprve poţádat o změnu územního 

plánu a po případném vydání potřebné změny můţe ţádat o územní rozhodnutí a stavební 

povolení. 
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Územní plán obsahuje textovou část územního plánu a grafickou část územního plánu.  

Obsahem je : 

1. Textová část  

a) Postup při pořízení územního plánu 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů 

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

d) Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů 

e) Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

f) Vyhodnocení splnění zadání, pokyn 

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

h) Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí 

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

k) Vyhodnocení připomínek 

2. Grafická část odůvodnění 

(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Opatření obecné povahy
34

 

Územní plány dle nového stavebního zákona jsou vydávány formou opatření obecné 

povahy, na rozdíl od formy dle starého stavebního zákona, kdy byly vydávány v podobě 

obecně závazných vyhlášek. Jedná se o závazné opatření obecné povahy, které není právním 

předpisem ani rozhodnutím. Jsou pořizovány správními orgány v případech, kdy jim je to 

uloţeno zvláštním zákonem. Opatření obecné povahy (dále jen OOP) je správním aktem          

s konkrétně určeným předmětem, vztahuje se tedy k určité konkrétní situaci a s obecně 

                                                
34

 § 171-  § 174  zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád 
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vymezeným okruhem adresátů. Je upraveno v zákoně č. 550/2004 Sb. správní řád, v zákoně č. 

150/2002 Sb. soudní řád správní a ve zvláštních zákonech.  

 

Proces tvorby opatření obecné povahy 

Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání 

s dotčenými orgány doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a na 

úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichţ správních obvodů se má opatření obecné 

povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo 

námitky. V případě potřeby se návrh zveřejní i jiným způsobem, v místě obvyklým. Návrh 

opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. 

Není-li vzhledem k rozsahu návrhu moţné zveřejnit jej na úřední desce v úplném 

znění, musí být na úřední desce vyvěšeno ve zkrácené formě a to s informacemi o jaké 

opatření obecné povahy jde, čích zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem 

seznámit. Úplné znění návrhu musí být i v takovém případě zveřejněno způsobem 

umoţňujícím dálkový přístup. 

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo 

správní orgán neurčí, ţe se koná veřejné projednání návrhu. Dobu a místo konání veřejného 

projednání správní orgán oznámí na úřední desce nejméně 15 dnů předem;  téţ na úředních 

deskách obecních úřadů v obcích, jejichţ správních obvodů se má opatření obecné povahy 

týkat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je moţné tuto dobu zkrátit; nestanoví-li zákon jinak, musí 

zkrácená doba činit nejméně 5 dní. 

K návrhu opatření obecné povahy můţe kdokoli, jehoţ práva, povinnosti nebo zájmy 

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 

připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se 

připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi       

v jeho odůvodnění.  

Vlastníci nemovitostí mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, nebo, určí-

li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichţ oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné 

povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné 

odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.               

O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí           

o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění 

opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo 
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zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách můţe být důvodem změny opatření obecné 

povahy. 

 

Proces pořízení ÚP
35

 

Pořizování ÚP je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování                   

a stavebním řádu (stavební zákon). ÚP se vydává formou opatření obecné povahy. Proces 

pořízení ÚP je konkrétnější ve svém postupu a subjektech, které v něm vystupují. 

Rozhodování o území a poskytování prostředků z veřejného rozpočtu pak nesmí být 

v rozporu s územním plánem. O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce 

z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, občana obce či jiné FO nebo PO, která 

má práva k pozemku nebo stavbě na území obce. 

Náklady na pořízení ÚP nese obec, v některých případech kraj, pořizovatel nebo také 

navrhovatel. Záleţí na situaci, která k rozhodnutí pořídit územním plán vedla. 

Návrh na pořízení územního plánu se překládá obci, jejíhoţ území se podaný návrh 

týká. Tento návrh musí obsahovat údaje o navrhovateli, údaje o vlastnických či obdobných 

právech k pozemku nebo stavbě v obci. Dále pak údaje o navrhované změně, o současném 

vyuţití návrhem dotčených ploch, uvedení důvodů změny a návrhu na hrazení nákladů. 

Po převzetí návrhu jsou posuzovány veškeré jeho části z hlediska úplnosti. Pokud 

úplné nejsou, je navrhovatel vyzván k doplnění. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, pořizovatel 

návrh odmítne a informuje o tom navrhovatele a zastupitelstvo. Při splnění veškerých 

poţadavků je návrh posouzen a předloţen bezodkladně k rozhodnutí zastupitelstvu obce. 

Obec o výsledku jednání zastupitelstva informuje navrhovatele a úřad územního plánování.
36

 

Na základě schválení návrhu na jednání zastupitelstva o pořízení územního plánu 

pořizovatel s určeným zastupitelem vypracovává návrh zadání územního plánu. V návrhu se 

stanovují cíle a poţadavky na zpracování návrhu územního plánu. Takový to návrh zadání je 

odeslán příslušným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Zajistí se zveřejnění 

návrhu k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení oznámení o projednávání 

zadání na úřední desce. V této 30denní lhůtě můţe kdokoliv návrh připomínkovat. 

V této lhůtě mohou také uplatňovat poţadavky výše zmíněné subjekty, kterým bylo 

navrhované zadání zasláno. Po uplynutí lhůty se k poţadavkům a připomínkám jiţ nepřihlíţí. 

Dle uplatňovaných připomínek a poţadavků se upravuje zadání územního plánu a v konečné 

                                                
35 Blaţek, Jiří Stavební zákon s komentářem a prováděcími vyhláškami, 2.vyd. Olomouc: ANAG, 2009. s. 599, 
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36 Blaţek, Jiří Stavební zákon s komentářem a prováděcími vyhláškami, 2.vyd. Olomouc: ANAG, 2009. s. 599, 

ISBN 978-80-7263-513-9 ISBN 
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verzi je předloţeno ke schválení. Celý obsah tohoto zadání je stanoven prováděcími právními 

předpisy obce. 

Poţadavek na zpracování konceptu územního plánu můţe uloţit zastupitelstvo obce 

z vlastního podnětu nebo z podnětu dotčeného orgánu, a to zejména, je-li potřeba ověřit, 

posoudit nebo porovnat varianty řešení územního plánu. Jedná se zde především o dopady 

územního plánu na ţivotní prostředí. O konceptu se koná veřejné projednání, které opět 

pořizovatel oznámí veřejnou vyhláškou s uvedením místa a času projednání. Jednotlivě, a to 

nejméně 30 dnů před veřejným projednáním, toto oznámí i příslušným dotčeným orgánům, 

sousedním obcím a krajskému úřadu. Koncept je opět vystaven k veřejnému nahlédnutí           

v zákonem stanovené lhůtě, tedy 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Pro veřejné 

projednání musí být zajištěn odborný výklad. Do 15 dnů od veřejného projednání můţe opět 

veřejnost uplatnit své připomínky, dotčené subjekty a orgány své stanoviska, poţadavky 

a připomínky. Podmínkou pro moţnost podání námitek u vlastníků nemovitostí je, ţe jejich 

nemovitost je dotčena návrhem veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšného opatření          

a zastavitelných ploch. V případě existence rady obcí projedná tato rada ještě vyhodnocení 

vlivů na udrţitelný rozvoj území. Na základě projednání zašle své vyjádření včetně 

doporučení jedné z variant pořizovateli do 30 dnů od předloţení podkladů.  

Na základě výsledku projednání konceptu zpracuje pořizovatel, opět ve spolupráci 

s určeným zastupitelem, pokyny pro zpracování návrhu územního plánu s odůvodněním, 

včetně návrhu rozhodnutí, týkajícího se jediné výsledné varianty řešení. Následně tyto pokyny 

pro zpracování návrhu územního plánu schvaluje opět příslušné zastupitelstvo obce. 

Na základě schváleného zadání územního plánu pořizovatel pro obec pořídí návrh 

územního plánu. V případě, ţe byl zpracován a projednán koncept územního plánu, jsou 

podkladem schválené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Dle § 50 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, je dále stanoveno, ţe vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území není součástí 

návrhu územního plánu, pokud bylo součástí konceptu nebo pokud zadání neobsahuje 

poţadavek na jeho zpracování. 

Místo a doba konání společného jednání o návrhu územního plánu je oznámeno 

nejméně 15 dnů předem opět jednotlivým dotčeným orgánům a subjektům. Dotčené orgány 

jsou vyzvány k uplatnění svých stanovisek do 30 dnů ode dne konání uskutečněného jednání. 

Tuto moţnost mají i sousední obce v případě svých připomínek. Po dobu této lhůty je návrh 

zpřístupněn k nahlédnutí těmto orgánům. Návrh je před řízením o jeho vydání posouzen 

krajským úřadem. Pořizovatel návrh předloţí krajskému úřadu společně se zprávou o jeho 
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projednání. Cílem posouzení je zajištění koordinace vyuţívání území, především s ohledem 

na širší územní vztahy. Krajský úřad je vázán lhůtou 30 dnů ode dne předloţení všech 

stanovených podkladů, k vydání svého stanoviska. V případě nedostatků v předloţených 

návrzích ze strany pořizovatelů, musí být tyto odstraněny a jejich odstranění musí být 

potvrzeno krajským úřadem.  

Po konečném odsouhlasení návrhu územního plánu krajským úřadem se koná veřejné 

projednání, které se opět oznamuje veřejnou vyhláškou v zákonem stanovené lhůtě a zákonem 

uloţenými náleţitostmi. Návrh územního plánu je opět vystaven k veřejnému nahlédnutí. 

Nejpozději při veřejném projednání můţe veřejnost uplatnit své připomínky a vlastníci 

nemovitostí své námitky. Dotčené orgány na závěr veřejného projednání mohou uplatnit 

k těmto připomínkám a námitkám svá stanoviska.  

Pokud dojde na základě veřejného projednání a uplatněných připomínek, námitek 

a stanovisek k podstatné úpravě návrhu, musí se konat nové veřejné projednání. Při něm je 

moţné opět uplatnit stanoviska k připomínkám a námitkám.  

 Pořizovatel následně vyhodnotí společně s určeným zastupitelem, výsledky projednání 

a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a společně s návrhem na vydání územního plánu je 

předloţí zastupitelstvu obce k rozhodnutí. Zastupitelstvo obce pak v konečné fázi vydá 

územní plán formou opatření obecné povahy a veřejnou vyhláškou oznámí jeho účinnost         

a informaci, kde je moţné do něj nahlédnout. 
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3 CHARAKTERISTIKA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ 37 

 

Obec Dolní Lutyně se nachází v severovýchodní části České republiky 

v Moravskoslezském kraji a rozprostírá se v níţině řeky Olše východně od Bohumína. Svým 

severním okrajem hraničí s Polskem. Obec tvoří dvě dříve samostatné obce Dolní Lutyně 

a Věřňovice, které byly sloučeny v roce 1975. Obec se rozkládá na necelých 2500 ha 

a k 31.12.2010 zda bylo evidováno 5000 obyvatel. Mezi nimi převládali občané české 

národnosti a z hlediska statistického a historického není zanedbatelná menšina polská, která 

zde má svou tradici. Krajina, v níţ obec leţí, se dá charakterizovat jako rozmanitá či mírně 

zvlněná. Největším zdejším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce 

a vytváří podmínky pro různé druhy rostlin a ţivočichů, coţ dává příčinu, k tomu ţe se oblast 

stala chráněným územím. Do Olše se vlévá potok Lutyňka, který obcí protéká.  

3.1 Původ jména Lutyně 

 

Jednou z moţností vzniku názvu obce je, ţe místní název Lutyně byl utvořen od 

základu lut-, který je v polském jazyce luty, coţ znamená litý neboli krutý. Od slovního 

základu připojením přípony –yňa vzniklo jméno Lutyňa. Coţ původně znamenalo studené, 

mrazivé místo nebo studený, mrazivý potok. 

Další moţný výklad původu je, ţe mohl vzniknout příponou –yňa od výrazu Lut, Lutobor. 

V tomto případě by název označoval majetek původního vlastníka, jako je tomu u jiných 

obcí.
38

 

3.2 Historie 

 

Dolní Lutyně je v historickém místopisu země Moravské označována jako obec se 

dvěma zámky a farním kostelem sv. Jana Křtitele. Poprvé je obec zmiňována v soupisu 

desátků vratislavského biskupství z roku 1305, kde je nazývána jako Luthina. Ves byla 

původně kníţecí, ale kníţe Přemek ji spolu s Horní (Polskou) Lutyní v roce 1365 prodal        

za 400 hřiven stříbra Paškovi z Barutswerde. Později část vsi opět připadla těšínským 

kníţatům k jejich fryštátskému panství a část zůstávala samostatným statkem.  

 

                                                
37 Hajzlerová, Irena Dolní Lutyně 1305- 2005. 1. vyd., 2005. s. 197. ISBN 80-239-3810-X ( obec Dolní Lutyně) 

ISBN 80-86388-34-4 ( Zemský archiv v Opavě- Státní okresní archiv Karviná) 
38 Hajzlerová, Irena Dolní Lutyně 1305- 2005. 1. vyd., 2005. s. 197. ISBN 80-239-3810-X ( obec Dolní Lutyně) 

ISBN 80-86388-34-4 ( Zemský archiv v Opavě- Státní okresní archiv Karviná) 
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Z jeho drţitelů jsou doloţeni v letech 1475- 1486 Jan z Lutyně, po něm Jiřík Liška, 

který se v roce 1581 oţenil s Annou Rudzkou z Rudz. Dále se majitelé střídali. Drţitelé 

Lutyně byli Hanuš Geraltovic, Jáchym Geraltovský z Garltovic a také Jan Praţma. Drţitelé se 

dále měnili.  

Od roku 1700 pak vlastnili dolnolutyňský statut hrabata Taaffové, kteří si tu 

vybudovali jako letní sídlo barokní zámek. Od roku 1792 byl statek a panství spojen se 

jménem Jana Larische Monnicha, který vyuţil nerostného bohatství zdejšího území 

k ekonomickému rozvoji zdejšího kraje. Po roce 1945 docházelo k postupné devastaci 

majetku z něhoţ se dodnes zachovala pouze bývalá správní budova, sýpka a hospodářská 

budova v areálu bývalého zámku. Pozdně renesanční zámek v Dolní Lutyni byl vystavěn na 

mírném návrší naproti římsko-katolickému kostelu někdy na přelomu 16. a 17. století.           

Po vzniku Československa se za pozemkové reformy stal vlastníkem dolnolutyňského statku 

dr. Jiří Hahn. Zestátněním po ukončení 2. světové války se zámek a přilehlý velký dvůr 

dostali do uţívání zemědělského druţstva, za jehoţ hospodaření zámek slouţil jako byty. 

Necitlivým uţíváním a minimálními investicemi do údrţby budovy zámek rychle zchátral. S 

rokem 1989 přešel zámek do majetku Pozemkového fondu ČR a následně obce. 

Po celou dobu První republiky ale Dolní Lutyně nepatřila ke klidným místům 

národnostního souţití Čechů a Poláků. Toto se projevilo 30. září 1938, kdy byla podepsána tzv. 

Mnichovská dohoda, podle které území Dolní Lutyně připadlo Polsku. Po napadení Polska 

Německem byla Dolní Lutyně jakoţto polské území okupovaná a stala se součástí Říše. Po 

skončení války se území vrátilo zpět k Československu, kterému uţ zůstalo. 

Územní vývoj Dolní Lutyně nebyl nijak dramatický, před druhou světovou válkou nesla 

obec název Deutch Leuten a sousedila s Polskou Lutyní a plánovalo se spojení. Po skončení 

2. světové války se Německá Lutyně přejmenovala na Dolní a Polská na Horní Lutyni (nyní 

součást Orlové a nese název Orlová – Lutyně). Kromě Věřňovic nebyla ţádná z uvedených 

sídelních jednotek nikdy samostatnou vesnicí a vţdy byly součástí Dolní Lutyně. Po spojení obcí 

se Dolní Lutyně stala střediskovou obcí, coţ s sebou přineslo i řadu investic. Docházelo 

k dovybavení obce o scházející občanskou vybavenost. Po úpadku v 90. letech, kdy docházelo 

k devastaci většiny objektů, se objevují snahy nového vedení obce o postupné rekonstrukce.  
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Byla opravena hlavní budova Základní školy Aloise Jiráska, mateřská škola, ZŠ s polským 

jazykem vyučovacím, historická budova lékárny a nově i kulturní dům, jak jeho interiér, tak 

v současné době dokončovaná oprava exteriéru budovy.39 

3.3 Vybavenost obce 

 

Obec se pyšní mnohými historickými a kulturními památkami jako je farní kostel 

sv. Jana Křtitele, kaple sv. Isidora, sochy a památníky, srubová stodola se sedlovou střechou 

v lokalitě Nerad, a další. Pro kulturní vyţití obyvatelů se v obci nachází kulturní dům, kde se 

konají představení pro místní školy, plesy, taneční zábavy apod. V budově kulturního domu 

se nyní nachází nově zařízená knihovna, která byla přesunuta z předešlého umístění a zároveň 

byla i zmodernizována. V obci se nachází samoobsluha i několik menších obchodů ať uţ 

s potravinami, textilem, květinami tak i papírnictví. Dále zde podnikatelé provozují desítku 

pohostinství, restaurací, motel a ubytovací zařízení. Dolní Lutyně má dobrou dopravní 

obsluţnost v podobě silnic i vlakové tratě., čímţ je zajištěna velmi dobrá dostupnost okolních 

měst – Orlové, Bohumína, Ostravy a Karviné. V centru obce jsou obvodní i dětské zdravotní 

ambulance, zubní ambulance i veterinární stanice.  

Pro doloţení vybavenosti obce jsem jako Přílohu č.1 zařadila přehled Vybraných 

statistických údajů za obec. 

3.4 Obyvatelstvo 

 

Vývoj počtu obyvatel a ostatních charakteristik osídlení je v obcích ovlivněn mnoha 

faktory. V kaţdém území existují jednotlivé rozvojové, ale i omezující faktory, které mají 

různý význam pro vývoj jednotlivých sídel. Zaměstnanosti (především v regionálním měřítku) 

je většinou přikládán prvořadý význam pro rozvoj sídel a pro migraci obyvatel. Obvykle 

následuje dopravní poloha, kvalita rekreačního a obytného prostředí, vybavenost sídla a další 

faktory, jejichţ význam se můţe různit podle konkrétních podmínek území. 

Vývoj počtu obyvatel Dolní Lutyně do 2. světové války příliš nelišil od ostatních 

okolních obcí. Docházelo k postupnému nárůstu obyvatelstva. V roce 1938 Mnichovskou 

dohodou došlo k přiřknutí území Polsku a zavedení polštiny jako úředního jazyka. Během 

války, kdy se Polsko stalo součástí Říše a s ním i oblast Karvinska, zdejší muţi bojovali na 

straně Německa a tak docházelo k velkým ztrátám obyvatel. Po válce s odsunem Němců 

                                                
39 Hajzlerová, Irena Dolní Lutyně 1305- 2005. 1. vyd., 2005. s. 197. ISBN 80-239-3810-X ( obec Dolní Lutyně) 

ISBN 80-86388-34-4 ( Zemský archiv v Opavě- Státní okresní archiv Karviná) 
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odešla i část občanů s polskou národností. K dalšímu úbytku docházelo i rokem 1948, kdy 

řada lidí odešla z Československa do ciziny. S rozvojem průmyslu v 50. letech 20. století 

nastal i příliv obyvatelstva a tento trend stále trvá. 
40

 

Demografický vývoj v obci vykazuje za posledních 5 letech neustálý růst počtu 

obyvatel, na němţ se podílí především migrační nárůst. Toto vyplývá z přiloţené tabulky 

Vývoj počtu obyvatel v letech 1971 – 2010 (viz Příloha č.2), kde je zřetelně viditelný nárůst 

v kategorii „přírůstek migrační“, coţ je pravděpodobně způsobeno celospolečensky rostoucím 

zájmem o individuální bydlení. Vzdělanostní struktura obyvatel se v posledních letech 

zlepšila. Ubylo lidí se základním vzděláním, posílilo se vzdělání střední bez maturity a úplné 

středoškolské vzdělání s maturitou, došlo i ke zvýšení počtu vysokoškoláků. Zajímavé 

výsledky jistě přinese Sčítání lidu 2011. 

Vzhledem ke snadné dostupnosti větších měst, dobré infrastruktuře obce, 

restrukturalizaci průmyslu MS kraje a napojení na dálniční síť, lze předpokládat v nejbliţších 

létech udrţení daného stavu. Co se týče dojíţďky a vyjíţďky do zaměstnání, je Dolní Lutyně 

vyjíţďkovou obcí. Nejvíce občanů míří do sousedního Bohumína, kde nacházejí zaměstnání 

především v místních ţelezárnách. Do sousední Orlové vyjíţdí druhý nejvyšší počet 

zaměstnaných. Ostrava, krajské město, nabízí širokou škálu pracovních pozic, cestuje zde třetí 

nejvyšší počet vyjíţdějících. Karviná, jakoţto okresní město, je v počtu vyjíţdějících na čtvrtém 

místě. Uplatnění zde nachází lidé v průmyslových podnicích, ale také i v administrativní pracovní 

činnosti.41 

3.5 Národnosti  

 
Obec Dolní Lutyně, stejně jako celý okres Karviná, je národnostně nejednotná. 

Obyvatelstvo se hlásí k české, moravské nebo slezské národnosti. Je zde i zastoupení polské 

a slovenské menšiny. Mezi roky 1991 a 2001 došlo ke zvýšení počtu obyvatel hlásících se k české 

národnosti na úkor ostatních národností. K slezské nebo moravské národnosti se většinou hlásili 

starší lidé, kteří postupně umírají a tím se i sniţuje počet obyvatel hlásící se k těmto národnostem. 

V případě polské nebo slovenské národnosti došlo také k poklesu osob, které se k ní hlásí.  

Příčina oslabení národnostního cítění má podobné příčiny. Starší generace se sice hlásí k polské 

nebo slovenské národnosti, ale jejich potomci volí většinou již českou národnost.42 

                                                
40 Hajzlerová, Irena Dolní Lutyně 1305- 2005. 1. vyd., 2005. s. 197. ISBN 80-239-3810-X ( obec Dolní Lutyně) 

ISBN 80-86388-34-4 ( Zemský archiv v Opavě- Státní okresní archiv Karviná) 
41 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LUTYNĚ zdroj: Oficiální internetové stránky obce Dolní Lutyně [cit. 2011-

04-05] < http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan > 
42 Hajzlerová, Irena Dolní Lutyně 1305- 2005. 1. vyd., 2005. s. 197. ISBN 80-239-3810-X ( obec Dolní Lutyně) 

ISBN 80-86388-34-4 ( Zemský archiv v Opavě- Státní okresní archiv Karviná) 
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3.6 Orgány obce 

 

Obec má na svém území 5000 obyvatel, to znamená, ţe pro zastupitelstvo je dán počet 

členů 15. Z tohoto vyplývá 5 členů rady. V obci fungují také investiční a sociální komise 

a kontrolní a finanční výbor. Jejich členy jsou i členové rady či zastupitelstva a další občané. 

Je zde zřízen a funguje obecní úřad se svými zaměstnanci, kteří zajišťují chod jednotlivých 

odborů. Tajemník úřadu byl v obci také jmenován a to starostou obce. Starosta obce zastupuje 

obec navenek tak jako v kaţdé obci. 
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4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LUTYNĚ
43

 
 

„Územní plán Dolní Lutyně je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.,         

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s 

požadavky 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území.“
44

 

Důvodem pro zpracování tohoto ÚP obce byla především nutnost uvést územní plán 

do podoby odpovídající platnému stavebnímu zákonu, u kterého došlo ke změnám. Také 

nutnost uvedení územního plánu do aktuální podoby, protoţe předešlý ÚP byl jiţ zastaralý.  

Předešlý územní plán byl vydán formou obecně závazné vyhlášky v roce 1994. 

Účelem vyhlášky bylo vymezit území Dolní Lutyně dle regulativů územního rozvoje obce. 

Bylo stanoveno funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti. 

Původní územní plán vymezoval také místní územní systém ekologické stability a plochy pro 

veřejně prospěšné stavby. Vyhláška se vztahovala na katastrální území obce Dolní Lutyně 

a Věřňovic. Platnost byla obecně stanovena do roku 2010. Obsahem vyhlášky byly základní 

zásady uspořádání územní a to v podobě urbanistické koncepce, obecných zásad regulace 

území, funkčních sloţek. Funkčními sloţkami území byly kulturně, historické a přírodní 

hodnoty; bydlení; výroba a podnikatelské aktivity; občanská vybavenost; rekreace a sport; 

zeleň; doprava; vodní hospodářství a další. Dalšími částmi byly stanovení veřejně 

prospěšných staveb a závěrečné ustanovení, kde bylo uvedeno úloţiště dokumentace a to na 

OÚ Dolní Lutyně a na Okresním úřadě v Karviné. Vyhláška nabyla účinnosti dne 9. 11. 1994. 

Dále docházelo jen ke změnám menšího rozsahu.  

Nový ÚP odpovídá parametrům, které musí splňovat jako součást Rozvojové oblasti 

Ostrava. Vytváří tedy moţnosti pro obnovu sídel, hlavně pro přestavbu zastavěného území. 

Vytváří podmínky pro regeneraci a rekultivaci opuštěných, zdevastovaných a nepouţívaných 

ploch. Řeší otázku obnovených ploch po těţbě. Chrání před zastavěním ploch nezbytných pro 

vytvoření lesních porostů nebo veřejně přístupných zelených pásů vhodných pro rekreaci. 

Celkově jsou v územním plánu vytvořeny podmínky pro zlepšení ţivotního prostředí, bytové 

výstavby, průmyslu a výroby, coţ bude mít dopad i na zvýšení počtu pracovních míst v obci. 

                                                
43 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE zdroj: Oficiální internetové stránky obce Dolní Lutyně [cit. 2011-04-05] < 

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan > 
44 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE zdroj: Oficiální internetové stránky obce Dolní Lutyně [cit. 2011-04-05] 

<http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan > s. 9 Odůvodnění ÚP Dolní Lutyně 

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan
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Průmyslem a výrobou je myšlena drobná výroba, výrobní sluţby a těţba, kde by mělo dojít ke 

zvětšení těţební plochy.
45

 

 

4.1      Obsah ÚP Dolní Lutyně 

Územní plán Dolní Lutyně obsahuje: 

 

I. Návrh 

I.A Textová část 

I.B Grafická část 

1.Základní členění území  

2.Hlavní výkres  

3.Doprava  

4.Vodní hospodářství  

5.Energetika,spoje                                  

6.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

II. Odůvodnění 

II.A Textová část 

II.B Grafická část 

7.Koordinační výkres  

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

9.Širší vztahy

                                                
45 Dolnolutyňské noviny Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úřadu a Osvětové besedy obce Dolní Lutyně, 

vyd. duben 2010  zdroj: < http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=noviny >  

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=noviny
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4.2      Proces tvorby územního plánu Dolní Lutyně
46

 

 

Záměr pořízení nového územního plánu (dále jen „ÚPN“) schválilo Zastupitelstvo 

obce Dolní Lutyně na svém zasedání dne 2. 2. 2005. Návrh zadání byl řádně projednán 

v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona s dotčenými orgány státní správy, ostatními 

orgány a organizacemi, veřejností i orgány územního plánování sousedních územních 

obvodů. Projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních 

deskách obce Dolní Lutyně a pořizovatele a rovněţ způsobem umoţňující dálkový přístup na 

internetových stránkách Dolní Lutyně i Orlové. Návrh zadání byl vystaven od 22. 5. 2007 do 

20. 6. 2007. K návrhu zadání bylo provedeno veřejné projednání, které se uskutečnilo dne 

20. 6. 2007. Ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání na úřední 

desce, t. j. do 20. 6. 2007, mohl kaţdý uplatnit své podněty k zadání. Dotčené orgány mohly 

ve lhůtě 30 dnů ode dne obdrţení návrhu zadání uplatnit své poţadavky na obsah územního 

plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit své podněty 

i sousední obce. Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, vyjádření 

a připomínek ostatních orgánů, organizací a veřejnosti byl návrh zadání územního plánu 

upraven a doplněn. Projednané a upravené zadání územního plánu Dolní Lutyně schválilo 

zastupitelstvo obce Dolní Lutyně na svém zasedání dne 24. 9. 2007. Na základě schváleného 

zadání a v souladu s obsahem přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,   

v platném znění, předloţil projektant (Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.) návrh řešení. Na 

základě výsledku zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

odb. ţivotního prostředí a zemědělství, byl následně posouzen územní plán z hlediska vlivů na 

ţivotní prostředí. Návrh územního plánu byl rovněţ posouzen z hlediska vlivů na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění. 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel 

dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím konání společného jednání o návrhu 

územního plánu Dolní Lutyně, které se uskutečnilo 13. 7. 2009, a současně je vyzval 

k uplatnění stanovisek a připomínek v termínu do 13. 8. 2009. Ze stanovisek dotčených 

orgánů vyplynuly úpravy návrhu územního plánu.   

                                                
46  zdroj: materiál poskytnutý zaměstnancem MěÚ Orlová 
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V souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona předloţil pořizovatel krajskému 

úřadu návrh územního plánu spolu se zprávou o projednání návrhu územního plánu Dolní 

Lutyně a se ţádostí o jeho posouzení před řízením o jeho vydání. 

Po prověření souladu návrhu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem vznesl 

krajský úřad poţadavky na úpravy dokumentace, jejichţ provedením podmínil podle § 51 

odst. 3 stavebního zákona zahájení řízení o vydání územního plánu Dolní Lutyně:  

Po úpravě návrhu územního plánu spočívající v odstranění vad vytknutých krajským úřadem 

poţádal pořizovatel o potvrzení odstranění nedostatků návrhu územního plánu Dolní Lutyně. 

Krajský úřad toto potvrdil. Návrh územního plánu Dolní Lutyně byl tedy řádně projednán 

podle § 51 stavebního zákona.  

Pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona zahájil řízení o upraveném 

a posouzeném návrhu územního plánu. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

územního plánu bylo jednotlivě doručeno dotčeným orgánům a sousedním obcím 30 dnů 

předem. Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu územního plánu Dolní 

Lutyně byla vyvěšena na úřední desce pořizovatele, na úřední desce obce Dolní Lutyně 

a rovněţ způsobem umoţňující dálkový přístup na internetových stránkách Dolní Lutyně 

i Orlové. Návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na 

odboru výstavby MěÚ Orlová, na stavebním úřadě v Dolní Lutyni a v elektronické podobě na 

internetových stránkách města a obce. Veřejné projednání, ze kterého byl pořízen zápis, se 

uskutečnilo dne 3. 3. 2010 v Dolní Lutyni. Námitky a připomínky k návrhu územního plánu 

bylo moţno uplatnit nejpozději při veřejném projednání s čímţ byli všichni seznámeni. 

Celkem bylo k návrhu územního plánu uplatněno 9 námitek.  Dotčené orgány se na závěr 

veřejného projednání k podaným námitkám nevyjádřily.  

Současně s návrhem územního plánu byla jako jeho nedílná součást projednávána 

i dokumentace posouzení vlivů koncepce na ţivotní prostředí a posouzení vlivů na prvky 

soustavy NATURA 2000. Pořizovatel dále přezkoumal soulad návrhu územního plánu Dolní 

Lutyně. Po čtrnáctidenním odkladu schválili dolnolutyňští zastupitelé nový územní plán obce 

na svém mimořádném zasedání, které se konalo poslední březnový den roku 2010. 
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4.3      Charakteristika řešeného území
47

 

 

Správní území obce Dolní Lutyně tvoří dvě katastrální území – Dolní Lutyně 

a Věřňovice. Celková rozloha řešeného území je 2487,7 ha, z toho 298,02 ha, z toho 12,0% 

zaujímají lesy. Zemědělské pozemky zaujímají rozlohu 1805,1 ha, tj. 72,6% celkové rozlohy; 

tvoří je převáţně orná půda. 

Řešené území má dvě části s rozdílným charakterem. Severní část, leţící v údolní nivě 

řeky Olše, je tvořena souvislými plochami zemědělské půdy, hustou sítí odvodňovacích 

kanálů; zástavba je zde soustředěna do souvislých celků – Věřňovice, Nerad. 

Jiţní část leţí ve zvlněné krajině a zástavba je zde rozptýlená a volně přechází i na sousední 

katastrální území Dětmarovic, Horní Lutyně a Skřečoně. Souvislá zástavba je soustředěna 

v centrální části Dolní Lutyně a přechází severním směrem podél silnice III/46812 a toku 

Lutyňky do místní části Nerad. Obě části řešeného území s rozdílným charakterem zástavby 

odděluje ţelezniční trať č. 320.  Obec Dolní Lutyně je sídlem s převládající funkcí obytnou 

a výrobně zemědělskou, z dalších funkcí je významná těţba štěrkopísku. 

Obytnou zástavbu tvoří převáţně rodinné domy, vesměs ve velmi dobrém stavebním 

stavu. V centrální části Dolní Lutyně a v Neradu je několik skupin bytových domů; 

nejrozsáhlejší lokalitou je skupina pěti čtyřpodlaţních domů v blízkosti zámku. 

Veřejná zeleň je představována parkem s pomníkem osvobození v centru obce, parkově 

upravenou zelení pod kostelem sv. Jana Křtitele a drobnými plochami u zařízení občanské 

vybavenosti. 

Výroba je v Dolní Lutyni zastoupena především třemi areály zemědělské výroby – 

největší z nich je farma dojnic firmy Netis, a.s. v sousedství bývalého zámku, vyuţívající také 

některé budovy hospodářského dvora zámku. Další areál má tato firma v lokalitě Bezdínek,  

mimo zástavbu obce. Firma Farma Nerad spol. s r.o. má rozsáhlý areál severně ţelezniční trati 

v Neradu. 

Průmyslové výrobní areály v obci nejsou, nezemědělskou výrobu zastupují 

provozovny drobné výroby a výrobních sluţeb v centrální části obce (areál kamenictví, 

dřevovýroby, dřevoprodeje a stavebnin jiţně centra obce, areál firmy Swaczyna, spol. s r.o. 

jiţně farmy dojnic firmy Netis a.s.). 

Na severovýchodním okraji souvislé zástavby v Neradu probíhá těţba štěrkopísku; těţbu 

provádí firma CEMEX Sand, s.r.o., Napajedla. 

                                                
47 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE zdroj: Oficiální internetové stránky obce Dolní Lutyně [cit. 2011-04-05] < 

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan > 

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan
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Na východním okraji přiléhá k centru obce soustava Farských rybníků. 

Severozápadním okrajem k. ú. Dolní Lutyně a západní částí k. ú. Věřňovice prochází trasa 

rozestavěné dálnice D1.  Jihovýchodní okraj k. ú. Dolní Lutyně je od zbývající zástavby 

odtrţen trasou silnice II/474    a územně přísluší spíše k Dětmarovicím. Souběţně s ţelezniční 

tratí se táhne linie bývalého opevnění, v polích se zachovaly staré vojenské bunkry. 

Věřňovice. Sídlo tvoří kompaktní celek, leţící uprostřed souvislých ploch zemědělské 

půdy. Zástavba Věřňovic je souvislá, soustředěná podél silnice III/46812 a podél odbočující 

místní komunikace. Silnice III/46812 má charakter hlavní ulice, podél níţ jsou soustředěna 

zařízení občanské vybavenosti a drobné plochy veřejné zeleně. Jiţní okraj zástavby tvoří 

katastrální hranice, severní okraj tok Olše s doprovodnými porosty. Obytnou zástavbu tvoří 

zčásti novější rodinné domy, zčásti původní zemědělské usedlosti. Severní hranici k. ú. tvoří 

státní hranice s Polskou republikou.  

Pro toto území však existují tak jako v kaţdém území obce určité limity vyuţití území, 

které omezují změny v území z důvodů ochrany veřejných zájmů, nebo jsou stanoveny na 

základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území. Jsou jimi limity 

vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace (Územní plán velkého územního 

celku Ostrava – Karviná, schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 

21. 12. 2006) a to koridory a trasy silnic, dálnic, ţelezničních tratí, vedení velmi vysokého 

napětí, plynovodu, vodovodu pitné vody a dalších. Dále pak limity vyplývající z právních 

předpisů a správních rozhodnutí o chráněném území, krajinných prvcích, kulturních 

památkách, ochranných pásmech různých objektů. Výkres limitů území obce jsou přiloţeny 

v příloze č. 3. 
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4.4      Návrh zadání ÚP 
48

 

       Předkládané poţadavky obce na ÚP Městu Orlová, tedy návrh zadání obsahuje 

poţadavky z různých hledisek a oblastí.  

Jsou mezi nimi: 

- poţadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vy-

dané krajem a z dalších širších územních vztahů,  

-  poţadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, 

-  poţadavky na rozvoj území obce, 

- poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 

uspořádání krajiny), 

-  poţadavky na řešení veřejné infrastruktury,  

-  poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, 

-  poţadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, 

- další poţadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například poţadavky na 

ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany loţisek 

nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými 

přírodními jevy),  

- poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území,  

- poţadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 

a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose,  

- poţadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno prověření změn jejich 

vyuţití územní studií, 

- poţadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 

o změnách jejich vyuţití stanoveny regulačním plánem,  

- poţadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj území, 

- poţadavek na zpracování konceptu, včetně poţadavků na zpracování variant,  

- poţadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů            

a počtu vyhotovení. 

 

 

 

 

                                                
48  zdrojem materiál poskytnutý zastupitelem Dolní Lutyně 
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Z výše uvedených jsem si vybrala některé k rozvedení jejich obsahu. Například 

poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou velmi významným hlediskem tvorby ÚP. 

V obci se nachází kulturní památky a proto byl vznesen poţadavek pro respektování těchto 

památek, které jsou zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a také 

památek místního významu, jimiţ jsou kříţe a pomníky. Aby při návrhu rozvoje území byly 

dodrţeny zásady stanovené zákonem č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem 

o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem o ochraně ovzduší, bylo také navrhnuto 

zváţení ochranných pásem zemědělských areálů, případně ochranných pásem také  

u výrobních a technických zařízeních.  

       Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území byly:  

- vymezit území obce dle stavebního zákona,   

- navrhnout nové plochy pro bydlení, především v Dolní Lutyni, ve Věřňovicích pak 

uţ v menší míře, 

- zachování některých areálů a prostor,  

- převzít do územního plánu vydaná a dosud platná územní rozhodnutí a stavební 

povolení.  

         Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů            

a počtu vyhotovení - podle nich má návrh ÚP obsahovat dvě části a to Návrh územního plánu 

a Odůvodnění územního plánu. Tento poţadavek také zmiňuje nutnost souladu ÚP se 

stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 

         Poţadavky schváleného Zadání územního plánu obce Dolní Lutyně jsou splněny 

s výjimkou těchto bodů:  

Poţadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů    

výhledů nebyly splněny, jelikoţ během návrhového období se mělo počítat s nárůstem počtu 

trvale bydlících obyvatel na cca 4750 a vzhledem k současné demografické situaci v řešeném 

území a k výraznému zájmu o výstavbu rodinných domů v obci je počet trvale bydlících 

obyvatel k roku 2020 odhadován na 5200. Jak vyplývá z přiloţené tabulky – Vývoj počtu 

obyvatel v letech 1971 – 2010 (viz. Příloha č. 2), došlo v posledních pěti letech k největšímu 

nárůstu v počtu obyvatel a to od 4787 osob v roce 2006 na 5026 osob v roce 2010. 

V minulosti k takovému nárůstu nikdy nedošlo a v poţadavcích na ÚP se s takovým nárůstem 

nepočítalo.  
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Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území nebyly splněny, protoţe bylo 

poţadováno, aby nové plochy pro bydlení byly vymezeny především v Dolní Lutyni, v 

menším rozsahu ve Věřňovicích. Důvodem je, ţe ve Věřňovicích nelze vymezit nové plochy, 

leţí totiţ v záplavovém území toku Olše, kde lze umisťovat zastavitelné plochy jen ve zcela 

výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Navrţená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce. Návrh se 

soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, na odstranění 

dopravních závad na stávající komunikační síť a na doplnění komunikací v nových lokalitách. 

Součástí návrhu je vymezení místního systému ekologické stability. 

„Při návrhu koncepce rozvoje řešeného území bylo vycházeno z následujících zásad : 

- jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území; 

- je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu; 

- v zájmu ochrany zemědělské půdy je přednostně uvažováno se zástavbou proluk; 

- je navrženo odstranění dopravně závadných míst na silniční síti a doplnění sítě komunikací 

pro cyklistickou dopravu; 

- je navrženo rozšíření sítí technické infrastruktury pro zastavitelné plochy.“
49

 

 

 

Na základě zpracovaných průzkumů a rozborů lze vyhodnotit slabé a silné stránky, 

příleţitosti a hrozby řešeného území, které byly v této podobě v územním plánu uvedeny. Pro 

toto vyhodnocení se pouţívá SWOT analýza, coţ je komplexní metoda kvalitativního 

vyhodnocování všech podstatných problémů, řešení, projektů apod. Tato metoda vyhodnocuje 

jednotlivé faktory – silné a slabé stránky a faktory vyjadřující příleţitosti a hrozby. 

Provedením rozboru těchto faktorů a promítnutím výsledku rozboru do ÚP by mělo dojít 

k maximalizaci silných stránek a posílení příleţitostí a současně k minimalizaci slabých 

stránek a hrozeb. 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE zdroj: Oficiální internetové stránky obce Dolní Lutyně [cit. 2011-04-05]  

< http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan > s. 118  

http://www.dolnilutyne.org/www2/showpage.php?name=u_plan
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Analýza SWOT provedená pro ÚP obce Dolní Lutyně zjistila tyto faktory: 

 

• Silné stránky 

S1 Stabilní součást sídelní struktury regionu 

S2 Dobrá poloha obce mezi zdroji pracovních příleţitostí – městy Orlová a Bohumín 

S3 Blízkost velkého zdroje pracovních příleţitostí a spádového centra regionu – krajského 

města Ostravy 

S4  Stabilita osídlení, převaţující forma bydlení – bydlení v rodinných domech 

S5 Dobrá zemědělská výrobní oblast, převaţuje výrobní podtyp bramborářsko-ječný                

a pšeničný, převaţují třídy ochrany I. a II. 

S6 Dobrá dopravní poloha obce na významném dopravním tahu – silnici I/67 a na trase 

dálnice D1 

S7 Dobré vybavení řešeného území technickou infrastrukturou 

S8 Obec leţí v území mimo vlivy důlní činnosti 

 

 

• Slabé stránky 

W1 Vysoká úroveň nezaměstnanosti v okrese (regionu) 

W2 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

W3 Místní část Věřňovice ohroţena záplavami Olše 

W4 Průtah silnice I/67 centrální částí obce 

W5 Území obce je protkáno sítí vedení VN, VVN a VTL plynovodů, jejichţ ochranná               

a bezpečnostní pásma omezují novou výstavbu 

W6 Zájmy hospodaření na zemědělských pozemcích 

W7 Rozvojové zájmy povrchové těţby štěrkopísku 
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• Příležitosti 

O1 Vyuţití atraktivní polohy obce pro rozvoj obytné funkce 

O2 Vytvoření potenciálu nabídky ploch pro bydlení, vyuţívajících polohy obce vzhledem 

ke zdrojům pracovních příleţitostí 

O3 Značná nabídka ploch pro obytnou výstavbu v prolukách mezi stávající slezskou 

zástavbou 

O4 Převedení části tranzitní dopravy mimo střed obce (ze silnice I/67) na navrţenou účelovou 

komunikaci vedenou severně ţelezniční trati 

O5 Dobré vybavení obce technickou infrastrukturou je předpokladem rozvoje obytné 

výstavby 

O6 Zlepšení kvality ovzduší v obci zkvalitněním údrţby komunikací a zpevněných ploch 

 

 

• Hrozby 

T1 Nadměrný rozsah nové obytné výstavby můţe vést ke sníţení kvality přírodního prostředí 

T2 Nadměrná expanze obytné výstavby můţe ohrozit sociální stabilitu území a zhoršit 

vlastní kvalitu bydlení 

T3 Rozvoj nové obytné výstavby vyvolá zábory vysoce kvalitních odvodněných 

zemědělských 

pozemků 

T4 Zvýšení dopravní zátěţe a rozšíření povrchové těţby můţe vyvolat vyšší znečištění 

ovzduší 

T5 Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v oblasti jsou hutní a energetické podniky v Ostravě, 

Bohumíně a v Dětmarovicích; v rámci obce Dolní Lutyně je nelze ovlivnit 
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4.5      Shrnutí  

 

   Legislativní postup bych shrnula takto: 

a) Zadání územního plánu 

O pořízení územního plánu nebo jeho změny včetně zadání rozhoduje zastupitelstvo. 

Obec poté zajistí zpracovatele dokumentace územního plánu. Zadání se ţádosti o pořízení 

územního plánu nebo jeho změny se předkládá pořizovateli, tj. např. odboru územního 

plánování a stavebního řádu nadřazené obce, tedy obce s rozšířenou působností. Pořizovatel 

zašle návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu (popř. dalším 

organizacím), zajistí zveřejnění návrhu zadání a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí.  

Ze strany pořizovatele územního plánu budou sumarizovány a do návrhu zapracovány 

všechny připomínky orgánů státní správy. 

b) Koncept územního plánu 

Koncept je pořizován, jen pokud je tak stanoveno v zadání územního plánu. 

c) Návrh územního plánu 

Zpracovatel na základě zadání vypracuje návrh územního plánu. Návrh je zveřejněn, 

připomínkován a projednáván v zákonem stanovených lhůtách. 

d) Posouzení návrhu krajským úřadem 

Návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad. Posuzuje 

převáţně zajištění koordinace vyuţití území, a zda je v souladu s politikou územního rozvoje 

a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

e) Řízení o územním plánu 

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání. 

Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 

veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 

veřejnosti. 

f) Vydání územního plánu 

Po posouzení návrhu a vyhodnocení případných námitek pořizovatel zpracuje návrh 

rozhodnutí. Pořizovatel dále přezkoumá soulad návrhu s politikou územního rozvoje, s cíli 

a úkoly územního plánování, s poţadavky zákonů a zvláštních předpisů.  

Na základě přezkoumání návrhu pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce 

návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. 

Zastupitelstvo obce pak vydá územní plán . Územní plán se vydává formou opatření 

obecné povahy podle správního řádu (vyvěšení např. na úřední desce, webové stránky obce). 
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5 ZÁVĚR 

 

           V této bakalářské práci jsem řešila legislativní postup tvorby územního plánu.  

Zabývala jsem se jak jednotlivými subjekty, tak jednotlivými činnostmi v tomto procesu, 

včetně vysvětlení základních pojmů.  

Jak jsem na příkladu ÚP Dolní Lutyně zjistila a v bakalářské práci popsala, je v praxi 

někdy velmi těţké dosáhnout zároveň souhlasu veřejných institucí a soukromých osob, 

dodrţet vznikající poţadavky a proces tvorby a schvalování se pak prodluţuje. Připomínkové 

řízení ve svých jednotlivých lhůtách podle jednotlivých úseků tvorby ÚP dává dle mého 

názoru velký časový prostor pro všechny účastníky procesu a tento časový prostor můţe vést 

dle mého názoru také k tomu, ţe se poţadavky na ÚP od počátečního zadání změní natolik, ţe 

po dokončení a schválení ÚP, je nutno bezprostředně navrhnout poţadavky na změnu ÚP. 

Z tohoto důvodu bych navrhovala vyuţití výhod elektronické komunikace a pro moţnost 

zkrácení jednotlivých lhůt, kdy nejkratší je 15 dnů, zavést povinnost elektronické komunikace 

mezi všemi dotčenými účastníky. Moje představa vychází z těchto základních faktů                

a předpokladů: 

- orgány státní správy a územní samosprávy jiţ povinnost elektronické komunikace 

uloţenu zákonem mají, 

- subjekty soukromého práva – právnické osoby – mají tuto povinnost rovněţ zákonem 

uloţenu a to ve vztahu k orgánům státní správy, územní samosprávy a jimi 

zřizovaným institucím                               

- subjekty soukromého práva – fyzické osoby – tuto povinnost (aţ na výjimky) uloţenu 

zákonem dosud nemají, ale s ohledem na velkou pravděpodobnost, ţe nejčastěji jsou 

popisovaným procesem dotčeny osoby produktivního věku, které jsou jiţ z jiných 

důvodů (pracovních a soukromých) na elektronickou komunikaci zvyklí a technicky 

vybavení, se domnívám, ţe toto by v praxi příliš, kromě počátečních, problémů 

nepřineslo. Legislativně by se mohly ošetřit výjimky například pro určitý věkově nebo 

sociálně jinak specifikovaný okruh fyzických osob a bylo by moţné stanovit náhradní 

způsob komunikace, kdy garantem a realizátorem takovéhoto postupu by byly určeny 

například obecní úřady a jejich pracovníci. 
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      Takto by dle mého názoru bylo moţné jednotlivé 15denní lhůty zkrátit na 10denní             

a 30denní lhůty by bylo moţné zkrátit na 20denní. Celý proces tvorby a schvalování ÚP by 

tak bylo moţné zkrátit aţ o jednu třetinu potřebného času. 

Sloţitý mechanismus projednávání a legislativou poţadovaný souhlas všech partnerů   

s návrhem územně plánovací dokumentace by měly vytvořit podmínky pro jejich realizaci 

nebo alespoň by měly zabránit stavu, kdy pro některý ze subjektů, které reprezentují veřejný 

zájem v území, bude realizace neţádoucí. Vlastní uskutečňování územního plánu probíhá 

postupně po mnoho let a je zpravidla věcí někoho jiného neţ jeho pořizovatele. Součástí 

soustavné činnosti územního plánování musí být tedy stálá komunikace s občany, jejich 

názory signalizují měnící se podmínky, a tedy i nové poţadavky na uspořádání území dříve, 

neţ k podobnému závěru dospějí instituce.  

 

Zavedením povinné elektronické komunikace by s velkým odhadem pak bylo moţné 

předpokládat, ţe ke schválení nového územního plánu obce nebo jeho změn by pak mohlo 

docházet aţ v horizontu 2,5 – 3,5 roku, protoţe při zpracovávání ÚP by se pracovalo vţdy 

s velmi aktuálním stavem počtu a struktury obyvatel, stavem ţivotního prostředí a s 

aktuálními poţadavky na ekonomický rozvoj území. 

 

    Mým cílem bylo touto bakalářskou prací popsat proces územního plánování a jeho 

posouzení z hlediska legislativy. Rovněţ jsem si kladla za cíl vyvodit ze zjištěných 

skutečností moţnosti změn, coţ jsem svým návrhem na zavedení povinné elektronické 

komunikace pro všechny na procesu územního plánování podílející se osoby, splnila. 
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