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Anotace 
HLAVÁČKOVÁ, Michaela Nový stavební zákon a jeho dopad na územní plánování z pohledu 

požární  ochrany. Diplomová práce. Ostrava : VŠB – TU, 2008 
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Diplomová práce obsahuje analýzu dopadu nového stavebního zákona v územním plánování na 

ochranu obyvatelstva a požární ochranu. Řeší postavení hasičského záchranného sboru na úseku 

územního plánování a formuluje  požadavky na ochranu obyvatelstva a požární ochranu ve vztahu 

k novým rozvojovým plochám na úrovni územního plánování. 

 

 

Summary 
HLAVÁČKOVÁ, Michaela The New Building Code and its Impact on Land Use Planning in Terms 

of Fire Protection. Diploma thesis. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2008 

 

Key words : building code, land use plan, fire protection, life safety 

 

The diploma thesis includes an analysis of the impact of the new building code relating to land use 

planning on life safety and fire protection. It focuses on the status of the fire rescue service within 

the land use planning and it specifies the requirements for life safety and fire protection with respect 

to new development areas at the level of land use planning.  
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1. Úvod 

Pro zpracování diplomové práce bude čerpáno ze stavebního zákona 183/2006 Sb. a zákona 

50/1976 Sb., zákona o požární ochraně a jejich prováděcích předpisů, z internetových stránek 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ústavu územního rozvoje ( organizační složka 

státu  ). 

Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl vytvořen, protože předcházející zákon 50/1976 Sb. 

pochází ze 70. let minulého století, byl několikrát změněn, a neodpovídá již dnešním požadavkům, 

zejména evropské legislativě. 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který za úctyhodných třicet 

let své platnosti prodělal řadu ( celkem 21 ) změn a novelizací, je s účinností od 1. ledna 2007 

nahrazen novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., nesoucí stejný název „ stavební zákon“.  Ke 

dni 31.12.2006 jsou rovněž zrušeny dvě jeho prováděcí vyhlášky ( č. 132/1998 Sb. a č. 135/2001 

Sb.) a několik dalších obecně závazných předpisů. 

 

 V důsledku těchto zásadních změn se změnily i právní úpravy územního plánování a 

stavebního řádu a ostatní související zákony: zákon o vyvlastnění č. 186/2006 Sb., nové prováděcí 

vyhlášky ke stavebnímu zákonu vyhláška č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. a dále relativně nový 

zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád, který nabil účinnosti 1.1.2006.   

 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému, vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a 

vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) bohužel tuto změnu neobsahují vzhledem k datu jejich vydání. 

Úprava  těchto zákonů s ohledem na nový stavební zákon včetně prováděcích vyhlášek  neproběhla. 
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2. Stručná historie českého stavebního práva 

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 13 ] 

 

V novodobé historii českého stavebního práva lze rozlišit čtyři  základní vývojové etapy. 

První nejdelší, od roku 1886 do druhé poloviny čtyřicátých let tohoto století, druhou trvající 

pouhých 9 let ( do roku 1958 ), třetí ohraničenou léty 1958 a 1976, a konečně poslední od roku 1976 

dodnes, poznamenanou významnějšími novelizacemi stavebního zákona a základních prováděcích 

vyhlášek v roce 1992 a 1998. 

 

V prvním období platilo v Čechách , na Moravě a ve Slezsku celkem 6 stavebních řádů : 

 

- v Čechách byly vydány  

a) zákon z 10. 4. 1886 č. 40 z.z., platný pro Prahu, Plzeň a České Budějovice; pražský stavební řád 

byl rozšířen na Plzeň zákonem č. 16/1887 z.z. a na České Budějovice zákonem č. 71/1887 z.z. 

Tento stavební řád byl několikrát novelizován, např. zákonem č. 211/1919 Sb., o stavebních úlevách 

pro Prahu, který byl zákonem č. 280/1919 Sb. rozšířen i na Plzeň a České Budějovice. Pouze Velké 

Prahy se týkaly: zákon č. 144/1920 Sb., kterým byl pražský stavební řád rozšířen na celou Velkou 

Prahu, zákon č. 116/1920 Sb., jímž byl zřízen pro Prahu stavební sbor, který rozhodoval o 

odvoláních ve věcech stavebních (namísto městského zastupitelstva), a zákon č. 88/1920 Sb., jímž 

byla zřízena pro Prahu státní regulační komise; 

b) zákon ze dne 8. 1. 1889 č. 5 z.z. pro všechny ostatní obce v Čechách (český stavební řád pro 

venkov), změněný zákonem č. 26/1897 z.z. o stavebních úlevách. 

- na Moravě byly vydány 

a) pro města Brno a Olomouc, Jihlavu a Znojmo a jejich obce předměstské (které to jsou, stanovilo 

místodržitelské nařízení č. 64/1903 z.z. a 51/1910) stavební řád ze dne 16. 6. 1894 č. 63 z.z., 

novelizovaný zákonem č. 277/1919 Sb.; zákonem č. 213/1929 Sb. a zákonem č. 214/1919 Sb. byla 

rozšířena platnost tohoto stavebního řádu na všechny obce sloučené podle cit.zákona s Brnem a 

Olomoucí. Statutární města Jihlava a Znojmo byla sice vl. nař. 174/1928 Sb. deklasifikována na 

obce, ale zůstala podrobena dosavadnímu stavebnímu řádu 

b) pro ostatní obce stavební řád ze dne 16. 6. 1894 č. 64 z.z., změněný zákonem ze dne 16.6. 1914 č. 

44 z.z. 
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- pro celé Slezsko platil stavební řád z 2. 6. 1883 č. 26 z.z.  

České a moravské stavební řády si byly velmi blízké. 

Důležitým doplňkem stavebních řádů byly dále zákony o stavebním ruchu, od roku 1919 

téměř každý rok opakované, které obsahovaly značné úlevy po stránce technické i procesní. 

Charakteristika uvedených stavebních řádů hovoří o převážně policejním rázu stavebních předpisů 

při odvracení škod a nebezpečí hrozících ze stavebních činností, popř. též o jejich úloze při pozitivní 

podpoře veřejného zájmu; svojí povahou znamenají stavební předpisy omezení práva vlastnického. 

Stavební řády z r. 1886 a let následujících založily základní principy veřejného stavebního 

práva v moderním pojetí, zakotvily jeho základní právní instituty a stanovily pravidla pro 

povolování staveb, ohlašování stavebních úprav a změn staveb, zásady pro dohled nad prováděním 

staveb a kolaudací dokončených staveb. Po celou dobu platnosti byl zákon jediným předpisem, 

který upravoval meritorně tyto otázky a vedle toho ještě řešil technické náležitosti staveb - objektů a 

jejich částí, stavebních konstrukcí i vybraných stavebních hmot a materiálů - a konečně stanovil i 

působnost a pravomoc stavebních úřadů a upravil správní trestání za přestupky ve věcech 

stavebních. 

V období první republiky nebyly - přes značné úsilí věnované této otázce - soustavné 

legislativní práce na novém celostátním stavebním řádu dovedeny do konce a byly přerušeny 

světovou válkou. 

První stavební novela byla provedena v době německé okupace vládním nařízením č. 

109/1942 Sb., o změně stavebních řádů, které upravilo některé dílčí otázky - např. omezilo věcnou 

příslušnost obcí ve stavebních věcech, při současném upřesnění stavebních záležitostí 

projednávaných obcemi a stanovení působnosti dozorčích úřadů ve stavebních věcech; podrobně 

pak v rozsáhlé samostatné kapitole byly nově upraveny některé otázky, které dosud upraveny nebyly 

vůbec, popř. byly upraveny pouze nedostatečně. Šlo zejména o požadavky na silniční ochranná 

pásma a řešení konfliktů při střetu zájmů výstavby s omezeními vyplývajícími z vymezených 

ochranných pásem. 

V navazujících předpisech byly řešeny otázky územního plánování na úrovni tehdejšího 

stupně poznání, vycházejícího z pochopení potřeby podřízení úprav menšího území potřebám území 

širšího a organického vývoje celku. Byly nově vládním nařízením ( vl.nař. č. 288/1941 Sb.) založení 

podmínky pro opatřování plánů polohy obcí a o jeho finanční podpoře, a byla zřízena plánovací 
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komise pro hlavní město Prahu a okolí (vl.nař.č. 48/1940 Sb.), jejíž působnost byla později rozšířena 

na další obce. 

Zároveň byly vydány zvláštní předpisy pro některé druhy staveb: biografy, jatky, pohodnice, 

stáje zemědělských podniků, plovárny a koupaliště, tělocvičny a hřiště, chaty v inundaci, povrchové 

stavby na dolech, a stanoveny podmínky pro stavby u dráhy a v blízkosti dálnice. 

Konečně stojí za zmínku úprava podmínek pro zřizování reklamních a informačních zařízení 

(vl.nař.č. 111/1942), bezpochyby pokrokovější než současně platná úprava vyhovující spíše 

reklamním agenturám než požadavkům bezpečného provozu technických norem při dodávkách a 

pracích pro veřejné úřady, ústavy, podniky a fondy, dále při určování jakosti a označování zboží a v 

oboru požární bezpečnosti staveb. 

Kvalitativně nový pohled na možnosti regulovat uspořádání zájmového prostoru a zároveň 

začátek druhé vývojové etapy stavebního práva přinesla zákonná úprava z roku 1949 v podobě 

zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí. Tento zákon byl z hlediska 

územního plánování důležitý v tom, že založil pojem územní plánování, jakožto nástroje pro 

komplexní řešení území namísto dřívějších a tehdejších místně pojatých  urbanistických metod ( 

plány polohy, regulační a zastavovací plány ). Následovalo vydání řady dalších  předpisů, zejména : 

- vládní nařízení č. 51/1950 Sb., o územním plánování obcí, 

- vládní nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, 

- nařízení č. 171/1950 Sb., o zboření staveb,  

- vyhláška  č. 572/1950 Ú.1., o zastavovacím plánu, o povinnostech místního národního 

výboru při výstavbě obce, o ochranných pásmech a o vyvlastnění, 

- vyhláška č. 709/1950 Ú.1., o podrobnějších předpisech pro pozemní stavby 

- vládní nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich 

částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu ( užívání ),  

- vyhláška č. 243/1957 Ú.1., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o 

odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a povolení k jejich uvedení do 

trvalého provozu ( užívání ). 

Souborem uvedených předpisů došlo k jistému separování  

- tzv. „velkého“ územního plánování, tj. pořizování, projednávání a schvalování územně 

plánovacích dokumentací, 

- určování stavebních obvodů ( územní rozhodování ), 
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- povolování staveb, 

- uvádění staveb do užívání ( pozdější kolaudace). 

Ve druhé polovině 50. let byly novelizovány předpisy územního plánování a stavebního řádu; 

formálně došlo k rozdělení zákonné úpravy územního plánování a stavebního řádu a byly postupně 

vydány tyto základní zákona a jejich prováděcí předpisy: 

 zákon č. 84/1970 Sb., o územním plánování, ve znění zákona SNR č. 131/1970 Sb. a zákona 

ČNR č. 146/1971 Sb. a zákona SNR č. 159/1971 Sb.,; 

 zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu; 

 vyhláška č. 144/1959 Ú.l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 

108/1966 Sb., vyhlášky č. 162/1970 Sb. a zákona SNR č. 131/1970 Sb.; 

 vyhláška č. 153/1959 Ú.l., o územním plánování, ve znění zákona SNR č. 131/1970 Sb., 

vyhlášky č. 162/1970 Sb., vyhlášky č.130/1971 Sb., zákona ČNR č. 146/1971 Sb. a zákona 

SNR č. 159/1971 Sb. 

Období od roku 1960, kdy byla ukončena platnost vyhlášky č. 709/1950 Ú.l., do roku 1976, od 

kdy platí vyhláška č. 83/1976 Sb., jednoznačně dokumentuje, že stavební právo musí zahrnovat i 

technické regulativy vyjadřující veřejné požadavky na výstavbu, a to základní požadavky na územně 

technická a urbanistická řešení staveb a jejich prostředí. 

Další etapa - od roku 1976 dodnes představoval zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování  a  

stavebním  řádu,  a  prováděcí  vyhlášky  k  němu.  Původně  jich  bylo  sedm     ( vyhlášky č. 83 až 

89/1976 Sb.), v poslední době jsou 4 : 

- vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, 

- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích  na výstavbu ( a její 

pražská varianta ), 

- vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech  a územně plánovací 

dokumentaci, 

- vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ( tzv. bezbariérová 

vyhláška“). 

Poslední etapa -  nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., platný od 1.1.2007 a prováděcí vyhlášky a 

související zákony : 
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- vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

- vyhláška  č. 500/2006 Sb. , o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření, 

- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu 

- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě ( zákon o vyvlastnění ) 
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3. Územní    plánování 

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 13, 14 , 16, 17 ] 

 

3.1. Úvod do územního plánování  

O územně plánovací činnosti lze hovořit již od doby, kdy se neolitický člověk začal zabývat 

obhospodařováním půdy a chovem užitkových zvířat, kdy si založil trvalá sídliště a obydlí. Musel 

začít plánovat svá sídla a území, aby funkčně využil svůj sídelní prostor. 

Územní plánování  jako činnost -  od doby, kdy člověk začal obhospodařovat půdu 

Územní plánování jako profese a vědní disciplína - 19. a 20. století 

(na rozdíl od klasických věd. disciplín – matematika, filosofie, medicína, stavitelství, které se 

konstruovali již ve starověku ) 

Vzniká v USA a v zemích západní Evropy v souvislosti s koncentrací obyvatelstva do měst a 

městských aglomerací, což přineslo sociální, hygienické a urbanistické problémy. 

 

Prostorové / územní plánování je specifický druh plánování. Britský  Královský urbanistický 

institut je definuje jako řízení změn prostředí. Prostorové plánování věnuje vedle hmotného 

prostředí stejnou pozornost také ekonomickým a společenským aspektům změny. 

Územní plánování se soustřeďuje především na změny hmotných složek. 

 

Specifika územního plánování : 

- postavení mezi různými zájmovými skupinami = týká se vždy většího množství lidí 

- dlouhodobý efekt rozhodnutí týkajících se dalšího vývoje území 

- územní plánování zprostředkovaně působí i na to, co se děje mimo vymezené území a čas 

(vyplývá z komplexní povahy jevů, procesů a vztahů v prostředí). 

Důsledky nesprávného pojetí plánování pro rozvoj území se tedy prostřednictvím nesprávných 

rozhodnutí nebo jejich špatné ( neúčinné, neúplné nebo naopak příliš ortodoxní ) aplikace dotýkají 

velkého množství lidí a řady aktivit v území po dlouhou dobu. Mohou postihnout i lidi mimo 

předmětné území, a to i zcela neočekávaně a s velkým časovým odstupem. 

Urbanismus  - nauka o plánování a výstavbě měst 
 

Urbanizace  - rozšiřování městského způsobu života ( kvalitativní aspekt ) 

   - proces růstu měst ( kvantitativní aspekt ) 
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Suburbanizace - proces přesunu obyvatel centrálních částí měst do předměstí 

   - proces přesunu obyvatel intravilánu měst do extravilánu 

 

Reurbanizace - proces vytváření urbánního prostoru ( znovu „poměštění“ ) 

 

Plánování  - dnes spíše prognózování rozvoje sídel a území, které vychází z potřeb 

obyvatel a potenciálů ( sociálního, ekonomického, technického, kulturního, 

ekologického, …. ) území 

 

Strategie rozvoje - rozvoj neznamená ( ne vždy ) růst, ale zvýšení kvality: 

    - fungování sídla 

    - životního prostředí 

    - fondů 

 

Program rozvoje sídla - programový dokument směřující k vyváženému rozvoji  sídla a 

k optimálnímu využití jeho potenciálů 

 

3.2. Historie územního plánování 

Příklady velkých územně plánovacích počinů ve starověku: 

 

Zavlažovací systémy 

 starověké civilizace vznikly na územích, které bylo třeba zúrodnit zavlažováním 

 potřeba spolupracovat si vynutila vznik států 

 intenzivní zavlažování mělo kladný účinek, ale dlouhodobě vedlo k ekologické  

katastrofě ( zasolení půdy zničilo úrodnost ) 

 

Stavba pyramid v Egyptě 

 přinesla pracovní příležitosti pro velké množství lidí 

 řešení technických problémů jako doprava materiálu, zvedání velkých prvků 

 pro dělníky byla plánovitě založena nová města – obdoba továrních sídlišť z období 

industrializace. 
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Zakládání strategických systémů osídlení 

 budování metropolí ( Babylon, Peking, Řím – 1 mil.obyvatel ) 

 nutná regulace dopravy, zásobování 

 budování technické infrastruktury ( vodovod, kanalizace ) 

 budování obchodních kolonií ( Řecko ) 

 budování posádkových kolonií (Čína – podél Velké čínské zdi ) 

 nejdokonalejší plánovitý systém osídlení realizoval starověký Řím, viz.  

 

Římská castra 

 původně vojenské tábory na strategických opěrných bodech, postupně centra obchodu a správy, 

tedy města 

 současně se založením sídla byla budována dopravní a technická infrastruktura 

 

 Středověká kolonizační města ve střední Evropě 
Celé území dnešní České republiky je součástí středoevropského kolonizačního prostoru 

s plánovitě založenou středověkou sítí měst. 

Kolem roku 1 300 zakládání měst za Přemysla Otakara II. – vznikají královská města, kolem 

náměstí a tržišť, jsou opevňována. Při rozvoji měst nastávají problémy hygienické a požární, které je 

nutno řešit regulací. Mezi jednotlivými městy vznikají cesty. Dále vznik měst šlechtických a 

církevních. Mezi nejstarší naše města patří Opava a Bruntál. 

 

Plánovací regulativy se objevovaly v právních ustanoveních jednotlivých měst, čerpajících z tzv. 

Saského a Švábského zrcadla (vzorových městských statutů) např. požadavky na šířku ulic a její 

diferenciaci. 

Funkční rozvržení ploch ve městě bylo dáno vymezením veřejných komunikačních prostranství, 

stanovením ploch pro kultovní a sociální účely (kostely, kláštery, špitály) a polohou opevnění jako 

nejvýznamnější veřejné investice z prvního období výstavby. Města též s pomocí předpisů a nařízení 

ovlivňovala umísťování činností s negativními vlivy na životní prostředí (např. koželužny, řeznictví, 

barvířství, kovářství). 

 

Období průmyslové revoluce v Čechách a na Moravě 
Stavební řády pro Království České z roků 1886 a 1889 ukládaly všem městům, městečkům 

a osadám, aby si pořídily plány polohy, které by zobrazily náměstí, ulice, inženýrské sítě, polohu 

budov a hranice pozemků. Současně si města stanovovala v těchto plánech základní regulační 

podmínky pro novou nebo upravovanou zástavbu, jako je šířka nových a upravovaných komunikací, 
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uliční a stavební čáry a hygienická a protipožární opatření. Plán musel být před schválením veřejně 

vyložen a projednán obecním výborem. Majitel byl také povinen odstoupit městu část svého 

pozemku potřebnou ke zbudování ulice nebo náměstí. 

3.2.1. Vznik měst a jejich rozvoj 

Nejprve závisel na společenské dělbě práce (přebytky zemědělské výroby bylo třeba nejprve 

skladovat, dále i prodávat), došlo k osamostatnění řemesel a kumulaci funkcí. Výběr jejich umístění 

byl ovlivněn zejména důvody obrannými, dále dopravními. 

Křižovatka obchodních stezek nebo přirozený brod přes řeku byly vhodnými lokalitami ke 

koncentraci obyvatelstva a k založení městského typu osídlení, město přestává být soběstačné 

v produkci potravin, je závislé na jejich dovozu. Toto kritérium limitovalo velikost středověkých 

měst – max. 30 tisíc obyvatel, pokud město neleželo podél vodního toku. Růst města závisel na jeho 

vnější dopravní síti, s vynálezem železnice bylo toto překonáno. 

Růst města je závislý na vnitroměstské dopravní síti, prof. Leibrand uvádí hypotetický 

výpočet : Hranice města jsou zhruba omezeny časem stráveným občany především pro cesty do 

práce. Předpokládejme, že cesty z okraje města do jeho centra jsou v průměru časově omezeny na 

půlhodinu a odvoďme velikost měst pro různé dopravní prostředky. 

 

Z toho vyplývají 4 typy měst : 

1. Starověk – město chodců 

2. Tramvajové město 

3. Rychlodrážní město 

4. Automobilové město 

 

Dalším omezujícím faktorem jsou komunikační možnosti centra : omezená kapacita 

přístupových komunikací do centra, kapacita vnitrocentrální sítě, omezená nabídka parkovacích míst 

v centrální oblasti. 

 

3.2.2. Základní způsoby růstu města 

Dnešní způsob možného rozvoje města na nových plochách se v podstatě omezuje na 4 

možnosti : 

1. plošné narůstání – město se rozrůstá všemi směry (většinou živelný růst, někdy záměrně 

plánovaný). Je formou přirozeného rozvoje města.Je umožněna především všeobecným užíváním 

automobilu a jeho dostupností kamkoliv.  
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Vývoj: V 19. století přilákala průmyslová revoluce do měst velké množství obyvatel, tramvaj a 

železnice umožnily růst podél hlavních radiál. Ve 20. století autobusy a osobní automobily vyplnily 

mezery mezi radiálami, tak je vytvořeno homogenní město. Příkladem takového růstu je Praha, 

Londýn, Petrohrad. 

Výhody : počáteční minimální veřejné náklady (komunikace, zásobování vodou, energií, 

kanalizace), protože je možné se napojit na stávající zařízení. Dále možnost využívání veřejných 

zařízení (školy, zdravotnická zařízení) stávajícího města v sousedství. 

Nevýhody : obtížná obsluha hromadnou dopravou, protože neúměrně roste zastavěná plocha 

(rodinné domy). Nedostatek vlastních střediskových center, zvyšuje se počet jízd do centra, 

přeplňují se přístupové komunikace k centrální oblasti. 

 

2. satelitní rozvoj – forma oddělených celků obytných, buď se samostatným vybavením a 

pracovními příležitostmi, nebo závislých na jádrovém městu. Nejvhodnější způsob rozvoje města 

z hledisek klimatických, přírodních a rekreačních. Umožňuje výběr nejvhodnějšího místa, možnost 

uplatnění moderních zásad výstavby i možnost rychlého spojení s jádrovým městem.  

Nevýhody : nezbytnost počátečních velkých investičních nákladů na veřejná zařízení a pro 

komunikační spojení. Obvykle nelze využívat zařízení původního města. Dojíždění za prací do 

jádrového města. 

 

3. lineární rozvoj – postupné narůstání v určených směrech, obvykle podél komunikace nebo linky 

hromadné dopravy. Je možnost rychlého dopravního spojení s centrální oblastí hromadnou 

dopravou. 

Nevýhody : kongesce v místech vyústění radiál do města, vzájemné propojení radiál přes centrum. 

 

4. kombinace – výše uvedené způsoby se kombinují, např. lineární spojení satelitních měst okružní 

linkou rychlodráhy. 

Klade se důraz na lineárně - uzlový rozvoj města, tj. kombinace satelitního a lineárního rozvoje. 
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4. Základní charakteristika nové právní úpravy územního plánování a 
stavebního řádu 

 

V této kapitole je čerpáno z literatury : [  1, 10, 11, 12, 13, 15  ] 

 

Nový stavební zákon vychází při společné úpravě územního plánování a stavebního řádu z 

principu, že těžiště uplatňování veřejných zájmů je zakotveno v rámci nástrojů územního plánování, 

které řeší komplexně a kontinuálně uspořádání území včetně koordinace veřejných a soukromých 

záměrů, a to zejména výstavby. V návaznosti na to dochází k významné liberalizaci povolování 

staveb na úseku stavebního řádu včetně umožnění povolování staveb privátními subjekty. 

Zásadní změnou přístupu ke kontrole veřejných zájmů ve výstavbě je snížení preventivní kontroly 

orgánů státní správy. Řada činností je pouze oznamována a veřejnoprávní zásah je prováděn jen v 

případě porušení veřejných zájmů následně po tomto oznámení před zahájením činnosti. S touto 

změnou je ovšem spojen přesun odpovědnosti na jednotlivé účastníky procesu výstavby s tím, že 

jsou jim stanoveny povinnosti, které jsou kontrolovatelné a sankcionovatelné. Celý tento nový 

systém kontroly veřejných zájmů ve výstavbě přináší podstatnou změnu nároků na přístupy a 

činnost stavebních úřadů včetně uplatnění jednoho ze základních principů nové právní úpravy, 

kterým je využití zjednodušujících postupů s cílem vydávat zejména u jednoduchých staveb pouze 

jedno rozhodnutí. 

 

4.1. Uzemní plánování 

Základním mottem nového stavebního zákona na úseku územního plánování je vytváření 

předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající na harmonizaci podmínek 

životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel v území. K tomu je 

územní plánování vybaveno nástroji koordinace, které jsou promítnuty do jednotlivých institutů 

stavebního zákona. Dosahování shody na využití území je podtrženo také mechanismem řešení 

rozporů, který je obecně upraven v novém správním řádu. 

Tradice územního plánování a jeho právní úprava vychází ze zkušenosti, že změny 

prováděné v uspořádání území a na jednotlivých pozemcích mají vždy vliv na širší okolí, jeho 

kvalitu mohou významně ovlivnit a jsou i na ní závislé. Územní plánování je výrazem potřeby 

společnosti z těchto důvodů usměrňovat nakládání s územím a s jeho částmi a chránit při tom 

veřejné zájmy. 



 18 

Územní plánování sleduje, posuzuje a vyhodnocuje stav a možnosti území, zajišťuje ochranu 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, včetně ochrany architektonického a kulturního 

dědictví, a především identifikuje problémy v území. Soustavně a trvale zpřesňuje a konkretizuje ve-

řejný zájem na využití území, který je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a 

vymezování zastavitelných ploch a na ochranu nezastavěného území s cílem snižování nebezpečí 

nevratného procesu jeho přeměny. Veřejným zájmem, který chrání územní plánování, je zvyšování 

kvality území s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnujícího zlepšování životního 

prostředí, sociálních podmínek a podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. 

Podstatnou změnou přístupu v rozhodování o území je diferenciace procesních postupů v 

zastavěném a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného území. Změna vymezení 

zastavěného území bude zásadně možná jen prostřednictvím územního plánu po komplexním 

zhodnocení využití dosavadních zastavitelných ploch a požadavků na nové zastavitelné plochy. 

Jedině v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách je možné uplatnit 

zjednodušující postupy při umisťování a povolování staveb. 

Mezi novými principy součinnosti dotčených orgánů je princip kontinuity, podle kterého 

jsou dotčené orgány vázány svým stanoviskem vydaným v předchozích etapách a mohou je měnit 

pouze při změně podmínek v území, nebo požadavek na vydávání koordinovaného stanoviska v 

případě, že týž orgán veřejné správy je příslušný podle několika zvláštních právních předpisů. 

Úkoly územního plánování jsou soustředěny jednak na analýzu stavu území, na stanovení 

koncepce rozvoje a ochrany území a dále na prevenci, zejména ve vztahu k ekologickým a 

přírodním katastrofám, na regeneraci a revitalizaci území a také na vyhodnocování ekonomické 

efektivnosti vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů při realizování změn v území.  

Klasickými zůstávají úkoly při stanovení urbanistických, architektonických a estetických 

požadavků na využívání a prostorové uspořádání území, zejména na umisťování a řešení staveb, 

včetně stanovení potřebné etapizace výstavby. 

Předpokladem úspěšného a efektivního rozhodování o území je dostupnost garantovaných a 

aktualizovaných informací o území. V rámci územně plánovacích podkladů je upraven nový nástroj 

- územně analytické podklady, které obsahují jak zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, tak 

vyhodnocování udržitelného rozvoje a problémů území, které je nutno řešit územně plánovací 

dokumentací. 

 K vytváření územně analytických podkladů, které budou na úrovni obcí s rozšířenou 

působností a na úrovni krajů, slouží řada založených povinností o poskytování informací, 

ukládaných orgánům veřejné správy, ale také vlastníkům dopravní a technické infrastruktury. 

Systém územně analytických podkladů, bude  aktualizován každé dva roky, nabídne potřebné 
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informace o území nejen orgánům územního plánování a dalším orgánům veřejné správy, ale také 

investorům a veřejnosti. 

Nový stavební zákon upravuje nový koncepční celorepublikový nástroj územního plánování, 

kterým je politika územního rozvoje, jež stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových, ale 

rovněž v mezinárodních souvislostech.  

Politika územního rozvoje je strategickým nástrojem koordinace tvorby krajských územně 

plánovacích dokumentů a je závazná pro územně plánovací činnost krajů i obcí. Velmi významná je 

zákonem stanovená aktualizace politiky územního rozvoje, která má zajišťovat kontinuální územně 

plánovací činnost státu. Součástí politiky územního rozvoje, stejně tak jako územně plánovací 

dokumentace, je její vyhodnocení z hlediska  vlivu na udržitelný rozvoj, včetně vyhodnocení vlivu 

na životní prostředí,  které je prováděno postupem podle stavebního zákona. 

V návaznosti na prověřené územně plánovací dokumentace dochází ke změně jejich obsahu, 

zejména při rozlišení krajské územně plánovací dokumentace, dříve zásad územního rozvoje, od 

územních plánů a regulačních plánů obcí s cílem důsledně respektovat oddělené působnosti těchto 

územních samospráv.  

Kraje budou proto  řešit pouze problémy nadmístního významu tak, aby nezasahovaly do 

kompetence obcí a v případě průniku této působnosti je vždy vyžadována jejich dohoda.  

Obdobně je  kladen důraz na přísnou diferenciaci obsahu územního plánu a regulačního  

plánu tak, aby se územní plán soustředil na základní urbanistickou koncepci, koncepci veřejné 

infrastruktury a určování funkčního vymezení ploch.   Při vydávání nové územně plánovací 

dokumentace je aplikován nový nástroj správního řádu, kterým je opatření obecné povahy (§ 171 a 

násl. správního řádu). Jeho charakteristikou je, že rozhoduje o konkrétním předmětu, tj. o 

konkrétním území a je adresován blíže neurčenému okruhu osob. 

Využití tohoto nástroje umožní současně soudní přezkum podle ustanovení § 101a  a násl. 

soudního řádu správního.  

Nové je poslání regulačního plánu, který se stává jedním z nástrojů  územního rozhodování.  

Zásadní procesní změnou je aplikace opatření obecné povahy při vydávání územně plánovací 

dokumentace, které je novou formou správní činnosti podle nového správního řádu a respektuje 

zvláštnosti postupu při pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace. Umožňuje 

rozhodovat o námitkách dotčených osob a umožňuje přezkum zákonnosti včetně soudního 

přezkumu vydané územně plánovací dokumentace. 

V souvislosti s vymezováním veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření 

je v části územního plánování upraven nový institut zákonného předkupního práva obcí a krajů a 

také státu. Toto předkupní právo je vyváženo možností vlastníka pozemku nabídnout pozemek 
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určený územním plánem nebo regulačním plánem pro uvedené účely ke koupi s tím, že v případě 

marného uplynutí lhůt předkupní právo zanikne.  

Zákon upravuje nové pojetí kvalifikačních podmínek pro územně plánovací činnost. Ke 

zkouškám zvláštní odborné způsobilosti je požadována i kvalifikační podmínka vzdělání a praxe. 

 

Soulad s mezinárodními smlouvami a právními akty Evropských společenství 

V novém stavebním zákoně jsou zohledněny závazky, které vyplývají pro Českou republiku 

zejména z následujících dokumentů: 

-  Evropská charta místní samosprávy (č. 181/1999 Sb.), 

-  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (ETS č. 121), 

-  Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (rok 2000), 

-  Úmluva o ochraně archeologického dědictví (ETS č. 143), 

-  Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 

záležitostech ochrany životního prostředí, 

-  Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu - přijato evropskou 

konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování v zemích Rady Evropy v Hannoveru/2000, 

-  Evropská úmluva o krajině (ETS č. 176, č. 13/2005 Sb. m. s.). 

Právní úprava na úseku stavebního řádu respektuje zejména Směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. 

prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních 

výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, a související rozhodnutí 

Komise 94/611/ES ze dne 9. září 1994, kterým se provádí článek 20 směrnice 89/106/EHS (pro 

stavební výrobky), rozhodnutí Komise 94/23/ES ze dne 17. ledna 1994 o společných pravidlech 

postupu pro evropské technické osvědčování a sdělení Komise 94/C 62/01 k interpretačním 

dokumentům ke směrnici Rady 89/106/EHS. Uplatněním Směrnice Rady 89/106/EHS mají být 

především odstraněny technické překážky obchodu. Směrnice se vztahuje na stavební výrobky, 

platí-li pro ně základní požadavky na stavby upravené vnitrostátním předpisem (či. 3 odst. 1). 

Na úseku územního plánování právní úprava transponuje požadavky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES, ze dne 27. června 2001, o posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí, směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a směrnice Rady 

79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, v rozsahu, v jakém se týkají 

politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace jakožto koncepcí posuzovaných z 

hlediska jejich vlivů na životní prostředí a vlivů na evropská chráněná území přírody Nátura 2000. 
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4.2.  Udržitelný rozvoj v novém stavebním zákoně 

 

Pojem „udržitelný rozvoj" (dříve spíše používán pojem „trvale udržitelný rozvoj") se 

celosvětově používá zhruba dvacet let. Vychází ovšem ze studií a vědeckých prací, které se zejména 

v Evropě zpracovávaly v průběhu 60. a 70. let (studie Římského klubu apod.). 

Základním východiskem je Zpráva Valného shromáždění OSN pod názvem Naše společná 

budoucnost z roku 1987. Zprávu vypracovala Světová komise pro životní prostředí pod vedením G. 

H. Brundtlandové. Zpráva spojuje pojem trvalé udržitelnosti s požadavkem sociální rovnosti a to jak 

mezi generacemi, tak i v rámci jednotlivých generací. 

Trvale udržitelný rozvoj ( sustainable development ) se snaží uspokojovat potřeby a tužby 

současnosti, aniž by omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací.  

Udržitelným rozvojem je nazýván celospolečenský rozvoj, který bere v úvahu princip trojí 

prospěšnosti ( triple dividend principles ). 

Udržitelný rozvoj území definován jako vyvážený rozvoj ekonomický, sociální a environmentální, 

který zachovává a zlepšuje příznivé životní prostředí, zachovává sociální soudržnost a rozvíjí 

ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, která má minimální negativní dopady na životní 

prostředí. 

Oficiálním východiskem v České republice je Strategie udržitelného rozvoje ČR, která byla 

přijata usnesením vlády č. 1242 v prosinci 2004.  

 

Základní cíle  

-   sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, 

-   účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, 

-   udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Princip udržitelného rozvoje v novém stavebním zákoně 

Princip udržitelného rozvoje je v návrhu nového stavebního zákona formulován v Části třetí, 

Hlava 1 - Cíle a úkoly územního plánování. V § 18 pod názvem Cíle územního plánování je odst. 

(1) s tímto zněním: 

 

„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, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích". 
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Znění tohoto odstavce je plně v souladu se současnou definicí udržitelného rozvoje . 

Environmentální pilíř je zde definován jako příznivé životní prostředí, které zahrnuje i ochranu 

přírodních hodnot v území. Ekonomický pilíř je definován jako hospodářský rozvoj, zejména v 

kvalitativním slova smyslu. Sociální pilíř je definován jako soudržnost společenství obyvatel území. 

Sociální soudržnost je jeden ze základních cílů Evropské unie. Sociální soudržnost můžeme chápat v 

globálním slova smyslu jako solidaritu s chudými zeměmi třetího světa, v evropském slova smyslu 

jako snahu o vyrovnání sociálních rozdílů mezi evropskými zeměmi, v národním slova smyslu jako 

odstraňování regionálních sociálních rozdílů a konečně v regionálním a lokálním slova smyslu jako 

péči o sociálně vyloučené skupiny, odstraňování chudoby, řešení sociálně patologických jevů a 

sociálních rozdílů. Je zřejmé, že pojetí udržitelného rozvoje má globální, evropskou, národní, 

regionální (krajskou) a lokální (obecní) úroveň. 

 

V  § 18 se další cíle územního plánování definují takto: 

V odst. (2) se praví, že „územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoje území 

soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 

dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území". 

Česká (historicky rakousko-uherská a československá) tradice územního plánování klade 

důraz na účelné využití a prostorové uspořádání území. Fyzické využití území a objemově 

prostorové uspořádání zástavby na jedné straně dlouhodobě ovlivňuje urbanistický provoz, 

kompozici a podmínky životního prostředí, na druhé straně však s potřebnou flexibilitou vytváří 

předpoklady pro funkční využívání i předpoklady pro udržitelný, komplexní rozvoj území. Je možno 

formulovat tezi, že s větší rychlostí technologických změn a s aplikací znalostní ekonomiky je 

možno očekávat dynamičtější změny ve funkčním využívání staveb i území. Územní plánování, 

urbanismus a architektura by tuto dynamiku měly umožňovat a předvídat, aby nedocházelo k 

neuváženému záboru volných ploch, k nevratným negativním změnám v životním prostředí, k 

neuváženému umisťování nevhodných staveb a jejich následným demolicím. 

V odst. (4) se praví, že „územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí obyvatel a základ jejich totožnosti. 

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, zajišťuje ochranu 

nezastavěného území a nezastavěných pozemků". 
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Uzemní plánování z hlediska udržitelného rozvoje území má dvojí funkci: 

-   je to za prvé funkce promotivní, podporující žádoucí směr rozvoje, funkce nástroje, který odstra-

ňuje překážky a umožňuje (to manage) žádoucí rozvoj, 

-   za druhé to je funkce restriktivní, chránící hodnoty v území, funkce nástroje, který chrání (to 

protéct) přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, které jsou nenahraditelné a neobnovitelné, a jejichž 

likvidací je trvale udržitelný rozvoj ohrožen. 

 

Tyto oba dva úkoly územního plánování je nutno udržovat v rovnováze. Nebezpečím je sklouznutí 

do extrému ochranářského, který v území blokuje potřebný ekonomický a sociální rozvoj, avšak 

nebezpečné je i sklouznutí do extrému rozvojového, kdy jsou v zájmu krátkodobých a populárních 

politických úspěchů obětovány nenahraditelné přírodní a kulturní hodnoty. 

 

 

V §  19 jsou formulovány úkoly územního plánování, v odstavci (1) :  

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území, 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 

území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb(zde je nutno 

poznamenat, že nerespektování hodnot v území, ať již jde o hodnoty estetické, kulturní, přírodní, či 

obecně humanistické, zničí příslušnou lokalitu nevratně a navždy), 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 

s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů na změny v území, 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 
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m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4), 12) před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 

předpis nestanoví jinak (zde je nutno upozornit na nezastupitelnou koordinační úlohu územního 

plánování; zvláštními právními předpisy jsou všechny zákony, které hájí veřejný zájem v území; 

stanovení těchto zákonů a z nich vyplývající stanoviska dotčených orgánů vytvářejí prostor pro 

koordinaci, dohadování a nutné kompromisy v území, které by bez územního plánování nebyly 

možně), 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 

památkové péče ( zejména" je nutno chápat i ve významu „mimo jiné"). 

Uzemní plánování samozřejmě uplatňuje poznatky ze všech relevantních vědeckých oborů, 

ať již humanitních, tj. sociologie, demografie, psychologie, politologie apod., tak i ekonomických a 

přírodovědných, tj. fyzické a sociální geografie, prostorové ekonomie, geologie, klimatologie, 

hydrologie apod.). 

V odstavci (2) se konstatuje, že „úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 

politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vytvářený vztah 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro společenství obyvatel území" 

(dále jen „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na 

životní prostředí, zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto 

vliv nevyloučil. 

 

4.3. Zákon o územním plánování a stavebním řádu  

- upravuje,  v části první úvodního ustanovení v § 1, ve věcech územního plánování zejména cíle a 

úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 

vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů 

podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro 

výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a 

kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. 

- vymezuje pojmy v části první úvodního ustanovení v § 2 odst.1) písmene n) územně plánovací 

dokumentací :  

1. zásady územního rozvoje; 

2. územní plán; 

3. regulační plán. 
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4.4. Správní řád 

Nový správní řád se obecně vztahuje na všechny postupy orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají 

působnost v oblasti veřejné správy (§ 1 odst. 1), jinými slovy tedy na výkon veřejné správy (státní 

správy i samosprávy), která má charakter veřejné moci. Důvodem pro takto široké pojetí působnosti 

správního řádu je snaha maximálním možným způsobem naplnit účel a smysl či. 2 odst. 3 Ústavy 

ČR, podle kterého lze státní (obecně však jakoukoliv veřejnou) moc vykonávat. 

Nový správní řád tedy upravuje jednak správní řízení jakožto rozhodování o právech a 

povinnostech, vedle něj však ještě provádění tzv. jiných úkonů správních orgánů, jako např.  

sdělení, vyjádření, stanoviska,  a nově v územním plánování  opatření obecné povahy.  

4.4.1. Opatření obecné povahy 

Opatření obecné povahy je novým zcela zvláštním typem úkonu správního orgánu, který 

bude směřovat vůči neurčitému počtu dotčených osob a který díky své povaze a právním účinkům, 

které bude vyvolávat, leží někde mezi rozhodnutím v konkrétní věci určeným konkrétním osobám a 

právním předpisem směřujícím vůči neurčitému počtu osob a vztahujícím se na neurčitý počet 

případů, které mohou v budoucnu nastat. Zařazení úpravy tohoto institutu ve správním řádu vychází 

z toho, že pro některé formy činnosti správních orgánů není zcela vhodná ani kategorie právního 

předpisu ani individuálního správního aktu - rozhodnutí (viz např. stavební uzávěra, územně 

plánovací dokumentace, vyhlašování ochranných pásem, omezení vstupu do lesa nebo do honitby, 

místní úprava silničního provozu na pozemních komunikacích apod.) a je tedy pro takové případy 

třeba vytvořit zcela novou kategorii správního aktu. Ustanovení nového správního řádu o opatřeních 

obecné povahy se nicméně použijí pouze v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon (viz § 

171), kterým je dosud pouze nový zákon o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb.). 

Při vydávání opatření obecné povahy se kromě ustanovení části šesté subsidiárně použijí některá 

další ustanovení správního řádu (§ 174). S opatřeními obecné povahy, resp. jejich přezkumem počítá 

již rovněž soudní řád správní (§ 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb.). 

4.4.2. Obecně ke vztahu nového správního řádu a nového stavebního 
zákona, porovnání se starým stavebním zákonem 

Podle § 1 odst. 2 správního řádu platí, že se správní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení 

použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Stejné pravidlo v obráceném gardu obsahuje i nový 

stavební zákona, který v § 200 říká, že na postupy a řízení (podle stavebního zákona) se použijí 

ustanovení správního řádu, pokud stavební zákon nestanoví jinak. Vztah obou zákonů zůstává tedy 
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obecně stejný jako podle § 140 starého stavebního zákona, nicméně díky mnohem širší věcné 

působnosti nového správního řádu, která značně přesahuje mantinely klasického správního řízení a 

také díky systémovým změnám, které přináší  nový stavební zákon zejména v ustanoveních 

týkajících se územního plánování, se bude na postupy správních orgánů podle stavebního zákona 

aplikovat mnohem větší počet ustanovení správního řádu než doposud. 

Do nového stavebního zákona, resp. do postupů správních orgánů, které se budou novým 

stavebním zákonem řídit, se promítají prakticky všechny výše zmíněné instituty nového správního 

řádu počínaje základními zásadami činnosti správních orgánů a konče opatřeními obecné povahy. 

Zejména s novým institutem opatření obecné povahy jakožto správním aktem stojícím mezi 

správním rozhodnutím a právním předpisem počítá nový stavební zákon ve značné míře, a to v 

souvislosti s postupy správních orgánů týkajícími se územního plánování. V postupech orgánů 

územního plánování podle starého  stavebního zákona se v řadě případů počítalo s tím, že se vydával 

právní předpis (např. závazné části územního plánu obce, resp. kraje se vyhlašovali obecně 

závaznou vyhláškou obce, resp. kraje, rozhodnutím o vyhlášení stavební uzávěry může mít formu 

nařízení obce, resp. kraje), přičemž aplikace stávajícího správního řádu na postupy orgánů územního 

plánování je vyloučena (viz § 28 stávajícího stavebního zákona). Vyloučení použití správního řádu, 

resp. stanovení formy právního předpisu pro územní plán, vedlo k tomu, že postupy orgánů územ-

ního plánování nepodléhali přezkumu v rámci opravných prostředků ve správním řízení, ale 

prakticky ani soudní kontrole ve správním soudnictví, a zbýval tak v zásadě jen přezkum zákonnosti 

územních plánů jakožto právních předpisů před Ústavním soudem v rámci tzv. abstraktní kontroly 

ústavnosti. 

Ústavní soud jakožto strážce ústavnosti v ústavním systému ČR dává novým stavebním 

zákonem aktům orgánů územního plánování (územní plány, regulační plány, zásady územního 

rozvoje, stavební uzávěry, vymezení zastavěného území atd.) formu opatření obecné povahy ve 

smyslu šesté části nového správního řádu s tím, že se při jejich vydávání bude postupovat jak podle 

obecných ustanovení správního řádu, tak podle speciálních ustanovení obsažených ve stavebním 

zákoně. Opatření obecné povahy je podle správního řádu možné přezkoumat v přezkumném řízení 

(jde o mimořádný opravný prostředek založený na přezkumu zákonnosti správních aktů), vedle toho 

existuje i soudní kontrola, kterou předpokládá soudní řád správní, který v § 101a a násl. upravuje 

řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, ke kterému je příslušný Nejvyšší správní 

soud. 

Z nových institutů správního řádu týkajících se  správního řízení budou mít pro řízení vedená 

podle stavebního zákona zřejmě největší význam ustanovení o dotčených orgánech vydávajících tzv. 

závazná stanoviska a o řešení rozporů s nimi (viz § 136 správního řádu, zejména pak odst. 6 tohoto 

ustanovení), dále ustanovení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem upravující mimo 
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jiné i zvláštní způsob vedení odvolacího řízení, resp. samostatný přezkum závazného stanoviska v 

přezkumném řízení (§ 149 správního řádu). 

Ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu definuje závazné stanovisko jako úkon učiněný 

(dotčeným) správním orgánem na základě (zvláštního) zákona, který není samostatným rozhodnutím 

ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. 

Nebude-li ve zvláštním zákoně stanoveno něco jiného, budou se závazná stanoviska vydávat režimu 

části čtvrté správního řádu, půjde tedy o kvalifikovaná „vyjádření" věcně a místně příslušných 

správních orgánů. I když nebude závazné stanovisko správním rozhodnutím, předpokládá správní 

řád možnost jeho samostatného přezkoumání, a to jednak v  odvolacím řízení po linii dotčených 

správních orgánů (§ 149 odst. 4) a jednak v přezkumném řízení, kdy bude mít změna nebo zrušení 

závazného stanoviska automaticky za následek obnovu řízení (§ 149 odst. 5 a 6). To, v jakých pří-

padech se budou vydávat závazná stanoviska, resp. jejich závaznost pro správní orgán příslušný k 

vydání rozhodnutí ve věci, bude záležet na úpravě obsažené ve zvláštních zákonech, správní řád 

stanoví pouze obecnou formu pro to, jak s nimi ve správním řízení nakládat. 
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5. Nástroje územního plánování 

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 7, 15 ] 

 

Základními nástroji územního plánování jsou: 

 

- územně plánovací podklady: územně analytické podklady, územní studie, 

- politika územního rozvoje, 

- územně plánovací dokumentace: zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, 

- vymezení zastavěného území, 

- územní rozhodnutí:rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o 

umístění stavby"), rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně stavby a o změně 

vlivu stavby na využití území (dále jen „rozhodnutí o změně stavby"), rozhodnutí o dělení 

nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu, 

- územní souhlas, 

- veřejnoprávní smlouva, 

- územní opatření o stavební uzávěře, 

- územní opatření o asanaci území. 

 

5.1. Územně plánovací podklady 

 

Územně analytické podklady ( dle § 26 odst.1 SZ ) 

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních 

předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností 

území (dále jen „limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a 

vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území"). 

 

Územně analytické podklady se pořizují pro území kraje a obce s rozšířenou působností pro její 

správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních 

plánů ( dle § 27 odst. 1 SZ ) 
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Územní studie ( dle § 30 SZ ) 

Územní studie plní obdobnou funkci, jakou plnily urbanistická studie, územní generel nebo 

územní prognóza, pořizované podle zákona č. 50/1976 Sb. Územní studií lze navrhovat, prověřovat 

a posuzovat jakékoliv změny v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u 

pořizování územně plánovací dokumentace. Územní studie bude zpravidla pořizována pro ověření 

možností využití řešeného území (např. zastavitelné nebo přestavbové plochy, části nezastavěného 

území z hlediska komplexního řešení krajiny), pro prověření územních podmínek ochrany hodnot 

území nebo pro prověření řešení vybraných problémů (dopravního řešení, technické infrastruktury, 

umístění občanské vybavenosti, zeleně, územního systému ekologické stability apod.). 

 

Pořizovatel pořizuje územní studii z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie 

určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel. Pořizovatelem územní studie může být úřad územního 

plánování, a to nejen pro území své obce, ale na žádost obce ve svém správním obvodu i pro její 

území. Obecní úřady ostatních obcí mohou pořizovat územní studii, jen pokud zajistí splnění 

kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti. Pořizovatelem může být i krajský 

úřad a ministerstvo v rozsahu potřebném pro pořizování politiky územního rozvoje. Pro území 

vojenských Újezdů pořizuje územní studii újezdní úřad a v případě potřeby ji projedná Ministerstvo 

obrany. Územní studie se vždy pořizuje v přenesené působnosti. 

 

5.2. Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje (PÚR) je nový celostátní nástroj územního plánování, který 

pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními 

úřady a kraji v souladu s novým stavebním zákonem. 

PÚR určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 

mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje strategii a základní 

podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území. V PÚR se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na 

změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále stejně významné 

oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a 

technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky 

pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití. 

V souladu s novým stavebním zákonem je PÚR základním podkladovým a závazným 

materiálem pro pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území: 
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- Ministerstvo pro místní rozvoj posoudí návrh zásad územního rozvoje z hlediska souladu 

s PÚR ( dle § 32 odst. 2 SZ ) 

- Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména s PÚR( § 40 odst. 

1 písm. a) SZ ) 

- Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad územního rozvoje ověří, zda-li nejsou v rozporu 

s PÚR (dle § 41 odst. 2 SZ ) 

- Krajský úřad posoudí návrh územního plánu z hlediska souladu s PÚR ( § 51 odst. 2 písm. b) 

SZ ) 

- Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu s PÚR ( dle § 53 odst. 4 písm. a) SZ ) 

- Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s PÚR (§ 54 odst. 2 SZ ) 

- Obec je povinna uvést do souladu územní plán s PÚR ( § 54 odst. 5 SZ ) 

- Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán s PÚR ( § 71 odst. 4 SZ ) 

 

 

Vztah Politiky územního rozvoje k dotčeným orgánům: 

Návrh PÚR zasílá Ministerstvo pro místní rozvoj ministerstvům, jiným ústředním správním 

úřadům a krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska do 90 dnů po obdržení návrhu PÚR ( dle § 33 

odst. 3 SZ). Tyto obesílané instituce svými stanovisky plní postavení dotčených orgánů. Tento 

proces proběhne do 2 let ode dne nabytí účinnosti nového stavebního zákona ( dle § 186 SZ) a 

posléze každé 4 roky (dle § 35 SZ). V rámci kraje projednává návrh PÚR i rada kraje, která 

uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu PÚR (dle § 7 odst. 3 písm. a) SZ, též v 

souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., SŘ, dle § 136 odst. 2). 

 

5.3. Územně plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentace se vydává jako opatření obecné povahy podle SŘ. 

Součinnost pořizovatele s DO v jednotlivých etapách pořizování:  

5.3.1. Zásady územního rozvoje 

 návrh ( dle  § 37 odst. 1, § 39 odst. 1, 2, 5 SZ ) 

Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad územního rozvoje 

jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům, ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené 

orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohou 

sousední kraje uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání 



 31 

závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později 

uplatněným stanoviskům a připomínkám krajů se nepřihlíží. 

O upraveném a posouzeném návrhu zásad územního rozvoje se koná veřejné projednání. K 

veřejnému projednání přizve krajský úřad jednotlivě dotčené orgány, obce v řešeném území a 

sousední kraje, a to nejméně 30 dnů předem. 

Námitky proti návrhu zásad územního rozvoje mohou podat pouze obce v řešeném území a 

obce sousedící s tímto územím (dále jen "dotčené obce") a zástupce veřejnosti. Nejpozději při 

veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené obce a zástupce veřejnosti 

námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány 

uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám obce v řešeném 

území a obcí sousedící a zástupců veřejnosti. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a 

námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 

schválení PÚR, se nepřihlíží. 

Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu zásad územního 

rozvoje, koná se opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. Stanoviska dotčených 

orgánů lze uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

 

 aktualizace vydaných zásad územního rozvoje ( dle § 42 odst. 1 SZ ) 

Krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání zásad územního 

rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. Návrh 

zprávy musí být před předložením zastupitelstvu kraje ke schválení konzultován s obcemi kraje a s 

dotčenými orgány. 

 

5.3.2. Územní plán 

 zadání ÚP ( dle §47 odst. 2 SZ ) 

Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím a 

krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány uplatnit u 

pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a 

požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu 

podle zvláštního právního předpisu. K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k 

podnětům sousedních obcí uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 
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 koncept ÚP - pokud se zpracovává, jinak je nepovinné ( dle § 47 odst. 3 SZ ) 

Pořizovatel oznámí místo a dobu veřejného projednání dotčeným orgánům, krajskému úřadu 

a sousedním obcím jednotlivě nejméně 30 dnů předem. Dotčené orgány vyzve, aby uplatnily svá 

stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne veřejného projednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději 

při veřejném projednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 

dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 

 

 návrh ÚP ( dle § 50 odst. 2 SZ ) 

Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu 

nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní 

plán pořizován, a sousedním obcím. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů 

ode dne jednání. Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního 

plánu. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro 

uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se 

nepřihlíží. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, zajistí pořizovatel též příslušné rozhodnutí. 

 

 řízení o ÚP ( § 52 odst. 1,3,4 SZ ) 

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání. Pořizovatel 

zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh územního plánu vystaven k 

veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou územní plán pořizuje. K veřejnému 

projednání přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány a sousední 

obce, a to nejméně 30 dnů předem. 

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a 

námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, 

posoudí se a koná se opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. Stanoviska 

dotčených orgánů lze uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim 

nepřihlíží. 

 

 vyhodnocování ÚP a jeho změny ( dle § 55 odst. 1 SZ ) 

Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté 

pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 

Návrh zprávy musí být před předložením zastupitelstvu obce ke schválení konzultován s dotčenými 

orgány a krajským úřadem. 
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Pokud návrh zprávy obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu a 

konzultovaný orgán ve svém vyjádření uplatní požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí, 

nebo nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pořizovatel návrh 

pokynů doplní o požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

5.3.3. Regulační plán (dále jen „RP") 

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu v zastavěném území územní 

rozhodnutí a může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav. 

Regulační plán se vydává se z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle SŘ. 

 

A. Pořízení RP z podnětu 
 

 návrh zadání RP ( dle § 64 odst 2,3, § 73 odst. 1 SZ ) 

Pořizovatel zašle návrh zadání dotčeným orgánům. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání 

mohou dotčené orgány uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah zadání vyplývající z 

právních předpisů. K později uplatněným požadavkům se nepřihlíží. 

Při posouzení vlivů RP na životní prostředí zašle pořizovatel oznámení záměru k vyjádření 

dotčeným orgánům spolu s návrhem zadání. 

 

 návrh RP ( dle § 65 odst 2 SZ ) 

Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu RP jednotlivě 

dotčeným orgánům a obci, pro niž regulační plán pořizuje, a to nejméně 15 dnů předem. Dotčené 

orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Po tuto dobu umožní 

dotčeným orgánům nahlížet do návrhu RP. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis (z.č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na ŽP), nebo doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné 

důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným 

stanoviskům se nepřihlíží. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, zajistí pořizovatel též příslušné 

rozhodnutí. 

 

B. Pořízení RP na žádost ( dle  § 66 odst. 3, § 67 odst. 1,6, § 71 odst. 2 SZ ) 

K žádosti žadatel připojí stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, pokud záměr řešený RP toto posouzení vyžaduje a návrh RP upravený na základě 

stanovisek dotčených orgánů. 
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O návrhu RP projednaném s dotčenými orgány se koná veřejné projednání za účasti 

dotčených orgánů a obce, pro niž se RP pořizuje, které pořizovatel vyrozumí o jeho konání 

jednotlivě nejméně 30 dnů předem. Stanoviska dotčených orgánů k němu lze uplatnit nejpozději při 

veřejném projednání; k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu RP, koná se opakované 

veřejné projednání za účasti dotčených orgánů a obce, pro jejíž území je RP pořizován. Stanoviska 

dotčených orgánů, námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném 

projednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

Při změně RP se postupuje přiměřeně jak uvedeno výše. 

5.4. Vymezení zastavěného území ( dle  § 59 odst. 3,4, § 60 odst. 4 SZ ) 

Není-li vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad 

územního plánování. Vymezení zastavěného území se vydává jako opatření obecné povahy podle 

SŘ. 

Úřad územního plánování do 60 dnů od obdržení žádosti a příslušných mapových podkladů 

navrhne vymezení zastavěného území a svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených 

orgánů hájících veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního 

fondu, ochrany lesa a státní památkové péče; konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů 

předem. 

Dotčené orgány uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření, jinak se k nim 

nepřihlíží. 

Dojde-li na základě řízení ke změně návrhu, projedná úřad územního plánování tuto změnu s 

dotčenou obcí a dotčenými orgány na místním šetření; konání místního šetření oznámí nejméně 15 

dnů předem. O projednání sepíše zápis, ve kterém dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska; k 

později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 

Vymezení zastavěného území pozbývá platnosti vydáním územního plánu, který toto 

zastavěné území převzal. Vymezení zastavěného území nelze změnit v přezkumném řízení podle 

SŘ. 
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6. Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů 

( dle  § 175 odst. 1 a 2 SZ ) 

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 10, 11, 15 ] 

 

V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě 

jejich závazného stanoviska. Vymezená území oznámí pořizovatelům územně analytických 

podkladů a stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se nacházejí. 

Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v územích vymezených podle odst. 1 

uplatňovat u staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit předchozí 

závazné stanovisko ke změnám stavby. Náklady na nezbytné úpravy provedené na zvláštní 

požadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hradí tyto orgány. 

 

6.1. Posuzování vlivu na životní prostředí   

( dle § 32 odst. 2, § 33 odst. 1, § 34 odst. 1 písm. c), odst. 2, § 36 odst. 1, § 37 odst. 5, § 40 odst. 2 

písm. c), § 47 odst. 3, § 48 odst. 7, § 50 odst. 4, § 53 odst. 5 písm. c), § 55 odst. 1, § 65 odst. 1 písm. 

b), § 66 odst. 3 písm. a), § 72, § 73 odst. 4, 5, § 74, § 75, § 91 odst. 1, 3 SZ ) 

 

Součástí politiky územního rozvoje, stejně tak jako územně plánovací dokumentace, je její 

vyhodnocení z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí, 

které je prováděno postupem podle stavebního zákona. 

Pořizování regulačního plánu se spojuje s postupy při posuzování vlivů na životní prostředí 

podle zvláštního právního předpisu11) v případě, že příslušným úřadem je krajský úřad. V tomto 

případě se postupuje podle zvláštního právního předpisu a stavebního zákona. 

Územní řízení se spojuje s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí 

podle zvláštního právního předpisu11' v případě, že příslušným úřadem je krajský úřad a varianty 

řešení záměru z hlediska umístění se nezpracovávají. V tomto případě se postupuje podle zákona 

upravujícího posuzování vlivů na životní prostředí a tohoto zákona. Zcela novým prvkem je úprava 

možného spojení územního řízení s posuzováním vlivu na životní prostředí v zákonem stanovených 

případech a nové prvky obsahuje i požadavek na výrok územního rozhodnutí, jeho platnost a 

možnosti změny nebo zrušení územního rozhodnutí. 

Zcela nová je působnost krajského úřadu jako dotčeného orgánu v územním řízení, které se dotýká 

více správních obvodů obcí s rozšířenou působností, a v případech, kdy záměry vyžadují posouzení 
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vlivu na životní prostředí ( Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - § 7 odst.1 písm. c) a d) . 

 

6.2. Dotčené orgány a řešení rozporu 

Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná stanoviska nebo 

protichůdná závazná stanoviska DO. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto 

zákona a DO, jakož i mezi DO navzájem, postupuje se podle SŘ ( dle § 4 odst. 7 SZ ). 

Při řešení rozporů týkajících se řešení otázky, jež je předmětem rozhodování, se postupuje 

přiměřeně podle ustanovení o řešení sporů o příslušnost s tím, že v případě bezvýslednosti 

dohodovacího řízení musí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých ústředních 

správních úřadů ústředním správním úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno, bez 

zbytečného odkladu předložena k řešení vládě. Ustanovení § 133 odst. 6 platí obdobně ( dle § 136 

odst.6SŘ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

7. Dotčené orgány v procesu územního plánování 

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 7 ] 

 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen 

„SZ" zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 

a zákona o vyvlastnění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „SŘ", podle vyhlášky MMR č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  

 

7.1. Dotčené orgány (dále jen „DO") 

 

Dle § 4 nového stavebního zákona 

Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s DO, které 

jsou kromě orgánů, o kterých to stanoví zvláštní zákon, i správní orgány a jiné orgány veřejné moci. 

Dotčené orgány, jimž zvláštní předpisy nebo stavební zákon svěřují ochranu veřejných 

zájmů, jsou zejména v oblastech : 

1 ) ochrana životního prostředí,  

2) ochrana přírody a krajiny, 

3) ochrana vod, 

4 ) ochrana ovzduší, 

5 ) ochrana zemědělského půdního fondu, 

6) ochrana lesa, 

7 ) ochrana ložisek nerostných surovin, 

8) odpadové hospodářství, 

9) ochrana veřejného zdraví, 

10) veterinární péče, 

11) památková péče, 

12 ) doprava na pozemních komunikacích, 

13) doprava drážní, 

14) doprava letecká, 

15) doprava vodní, 

16) energetika, 
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17) využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 

18) obrana státu, 

19) civilní ochrana, 

20) požární ochrana, 

21)  pozemkové úpravy, (jen u ÚPD) 

22) elektronické komunikace  (u ÚPD ne) 

23) bezpečnost státu, (u ÚPD ne) 

24) bezpečnost práce, (u ÚPD ne) 

 

Pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, DO vydávají 

stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

 

Průlomovou úpravu představují nové principy součinnosti s DO ve vazbě na nový SŘ. Podle 

něj jsou DO správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska, 

které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy 

jinak) a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Tato nová 

koncepce v komunikaci s DO vyplývá i z principu, který je zakotven v § 149 SŘ, tj. využívání 

institutu závazného stanoviska jako podkladového stanoviska pro finální rozhodování správních 

úřadů. Správní orgány, které jsou příslušné k vydání závazného stanoviska podle zvláštních 

předpisů, jsou dotčenými orgány ve smyslu ustanovení § 136 SŘ. K naplnění záměru přispívá i tzv. 

změnový zákon (zákon č. 186/2006 Sb.), který pro potřebnou implementaci nového stavebního 

zákona novelizuje 51 souvisejících zákonů. 

Mezi novými principy součinnosti dotčených orgánů je princip kontinuity, podle kterého 

jsou dotčené orgány vázány svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující 

stanoviska nebo závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě 

nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně 

změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z 

větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí. 

DO mají právo podat podnět k zahájení přezkumného řízení (§ 136 odst. 4 SŘ) a mohou 

kontrolovat podmínky, které stanovily ve svých stanoviscích nebo závazných stanoviscích, a to v 

případě, že byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí, do politiky územního rozvoje nebo opatření 

obecné povahy (územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní opatření o 

stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území) vydaného podle stavebního zákona (§ 4 odst. 5 

SZ). 
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Postavení DO mají územní samosprávné celky, jestliže se věc týká práva územního 

samosprávného celku na samosprávu ( dle § 136 odst. 2 SŘ ).   

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jako „úřady územního plánování", jsou DO v 

územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydávají územní 

rozhodnutí; jsou DO v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v 

území. Tuto působnost vykonávají jako působnost přenesenou. 

Krajské úřady, také v přenesené působnosti, jsou DO v územním řízení a v řízení podle 

zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností; jsou DO v územním řízení o záměrech, které 

vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí 

7.2. Koordinované stanovisko,koordinované závazné stanovisko 

( dle § 4 odst. 6 SZ ) 

V návaznosti na institut stanoviska nebo závazného stanoviska upravil nový stavební zákon 

koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko jako zvláštní institut sloužící 

k racionalizaci a zjednodušení postupů v řízeních podle stavebního zákona. 

Institut koordinovaného stanoviska, koordinovaného závazného stanoviska se vztahuje na 

případy, kdy týž orgán veřejné správy je příslušný podle několika zvláštních právních předpisů k 

vydání několika stanovisek nebo závazných stanovisek, tzn., že takový DO vydává jedno 

koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko. Koordinované stanovisko nebo 

koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu 

dotčených veřejných zájmů v rozporu. 

Vydávání koordinovaných stanovisek i koordinovaných závazných stanovisek připadá v 

úvahu u všech správních orgánů s působností DO, tzn. jak u orgánů výkonné moci, ať už se jedná o 

ministerstva nebo jiné správní úřady, tak u orgánů územní samosprávy, tj. u orgánů obcí a u orgánů 

krajů (při výkonu přenesené působnosti). U každého správního orgánu je postup při vydávání 

koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska determinován jeho 

charakterem a organizační strukturou. 

Vydání koordinovaného stanovisek nebo koordinovaného závazného stanoviska zajišťuje 

„příslušný koordinátor", což může být organizační složka nebo příslušný útvar pověřený k této 

činnosti podle vnitřního předpisu (organizačního řádu). 

V příloze č. 1, 2, 3 je uveden v tabulkách přehled dotčených orgánů při pořizování územně 

plánovací dokumentace. 

Z těchto tabulek je přehledné, kdy by mohlo být použito koordinované stanovisko nebo 

koordinované závazné stanovisko. 
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7.3. Zásady územního rozvoje 
 

 Obor působnosti Specifikace území DO 

vyplývající z 

příslušného 

právního před-

pisu 

Právní předpis Typ správního 

úkonu 

19 CIVILNÍ 

OCHRANA 

 Hasičský zá-

chranný sbor 

kraje 

Zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném 

systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

§ 10 odst. 5 písm. j) 

STANOVISKO 

 

 

Související 

právní předpisy: 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 20 POŽÁRNÍ 

OCHRANA 

 Ministerstvo 

vnitra 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 24 odst. 1 písm. g) 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

je DO 

STANOVISKO 

 

 

 

 

Ve vojenských 

objektech, 

útvarech, 

zařízeních, 

záchranných 

útvarech zalo-

žených nebo 

zřízených 

Ministerstvo 

obrany, které 

pověřilo pří-

slušné Vojen-

ské hasičské 

záchranné 

sbory kraje 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 85a odst. 1,2 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

písm. b) 

je DO 

STANOVISKO 

   Hasičský 

záchranný sbor 

kraje 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 26 odst. 2 písm. b) 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

je DO 

STANOVISKO 

 

 

Související 

právní předpisy: 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci), ( příloha č. 1 ) 
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19) CIVILNÍ OCHRANA 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

zákonů č. 320/2002 Sb., č. 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb. 

 

Orgány kraje - § 10 

(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje zřízený podle 

zvláštního zákona1). Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 

j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního 

nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

 

1) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů. 

 

 

Vztah k zvláštním právním předpisům - § 33 

(1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona, s výjimkou pokut podle § 28, se 

nevztahuje správní řád. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako 

podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení 

stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu2) a nejsou samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení. 

 

2) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 

Související právní předpisy: 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
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20 ) POŽÁRNÍ OCHRANA 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 40/1994 Sb., č. 

203/1994 Sb. č. 91/1995 Sb. (úplné znění), č. 163/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 237/2000 Sb., č. 

320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb. č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb. 

 

Správními úřady - § 23 

na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na 

úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také orgány 

krajů 3) a orgány obcí. 

 

3) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení).  

 

Ministerstvo - § 24 

(1) Ministerstvo na úseku požární ochrany 

f) řídí výkon státní správy, 

g) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany, 

 

Hasičský záchranný sbor - § 26 

(2) Hasičský záchranný sbor kraje 

b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, 

 

Výkon státního požárního dozoru - § 31 

(1) Státní požární dozor se vykonává 

b) posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, 

projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před 

jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení 

nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení 

výjimky 4) v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů 5), 

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených 

podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek, 

 

4) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

5) § 18 odst. 1 písmene a) vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona. 
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Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení - § 95 

 

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle § 68 odst. 2 a § 

73 odst. 3.  Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci 

nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou závazným stanoviskem 

podle správního řádu 6) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

6) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Související právní předpisy: 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), (příloha č. 1). 
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7.4. Územní plán ( vymezení zastavěného území ) 
 

 Obor působnosti Specifikace území DO 

vyplývající z 

příslušného 

právního před-

pisu 

Právní předpis Typ správního 

úkonu 

19 CIVILNÍ 

OCHRANA 

 hasičský zá-

chranný sbor 

kraje 

Zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném 

systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

§ 12 odst. 2 písm. i) 

STANOVISKO 

 

 

Související 

právní předpisy: 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 20 POŽÁRNÍ 

OCHRANA 

 Ministerstvo 

vnitra 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 24 odst. 1 písm. g) 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

je DO 

STANOVISKO 

 

 

 

 

Ve vojenských 

objektech, 

útvarech, 

zařízeních, 

záchranných 

útvarech zalo-

žených nebo 

zřízených 

Ministerstvo 

obrany, které 

pověřilo pří-

slušné Vojen-

ské hasičské 

záchranné 

sbory kraje 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 85a odst. 1,2 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

písm. b) 

je DO 

STANOVISKO 

   Hasičský 

záchranný sbor 

kraje 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 26 odst. 2 písm. b) 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

je DO 

STANOVISKO 

 

 

Související 

právní předpisy: 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci), ( příloha č. 1 ) 
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19 ) CIVILNÍ OCHRANA 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

zákonů č. 320/2002 Sb., č. 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb. 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 12 

(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský 

záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále 

i) uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární 

ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné 

události. 

 

Vztah k zvláštním právním předpisům - § 33 

(1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona, s výjimkou pokut podle § 28, se 

nevztahuje správní řád. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad 

pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou 

závazným stanoviskem podle správního řádu 6) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním 

řízení. 

6) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Související právní předpisy: 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

20 )  POŽÁRNÍ OCHRANA 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 40/1994 Sb., č. 

203/1994 Sb., č. 91/1995 Sb. (úplné znění), č. 163/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 237/2000 Sb., č. 

320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb. 
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Správními úřady - § 23 

na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na 

úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také orgány 

krajů 3) a orgány obcí. 

 

3) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení).  

 

Ministerstvo - § 24 

(1) Ministerstvo na úseku požární ochrany 

f) řídí výkon státní správy, 

g) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany, 

 

Hasičský záchranný sbor - § 26 

(2) Hasičský záchranný sbor kraje 

b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, 

 

 

Výkon státního požárního dozoru - § 31 

 

(1) Státní požární dozor se vykonává 

b) posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, 

projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před 

jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení 

nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení 

výjimky 4) v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů 5), 

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených 

podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek, 

 

 

4) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

5) § 18 odst. 1 písmene a) vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona. 
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Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení - § 95 

 

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle § 68 odst. 2 a § 

73 odst. 3.  Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci 

nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou závazným stanoviskem 

podle správního řádu 6) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

6) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Související právní předpisy: 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), (příloha č. 1). 

 

 

 

 

 

 



7.5. Regulační plán 
 

 Obor působnosti Specifikace území DO 

vyplývající z 

příslušného 

právního před-

pisu 

Právní předpis Typ správního 

úkonu 

19 CIVILNÍ 

OCHRANA 

 hasičský zá-

chranný sbor 

kraje 

Zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném 

systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

§ 12 odst. 2 písm. i) 

STANOVISKO 

 

 

Související 

právní předpisy: 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 20 POŽÁRNÍ 

OCHRANA 

 Ministerstvo 

vnitra 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 24 odst. 1 písm. g) 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

je DO 

STANOVISKO 

 

 

 

 

Ve vojenských 

objektech, 

útvarech, 

zařízeních, 

záchranných 

útvarech zalo-

žených nebo 

zřízených 

Ministerstvo 

obrany, které 

pověřilo pří-

slušné Vojen-

ské hasičské 

záchranné 

sbory kraje 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 85a odst. 1,2 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

písm. b) 

je DO 

STANOVISKO 

   Hasičský 

záchranný sbor 

kraje 

Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších zákonů 

§ 26 odst. 2 písm. b) 

v souvislosti s § 31 odst. 1 

je DO 

STANOVISKO 

 

 

Související 

právní předpisy: 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci), ( příloha č. 1 ) 
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19 ) CIVILNÍ OCHRANA 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb. 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 12 

(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský 

záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále 

i) uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v 

požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na 

mimořádné události. 

 

Vztah k zvláštním právním předpisům - § 33 

(1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona, s výjimkou pokut podle § 28, 

se nevztahuje správní řád. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto 

zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas 

anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu 6) a nejsou 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

6) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Související právní předpisy: 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

 

20 )  POŽÁRNÍ OCHRANA 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 40/1994 Sb., č. 

203/1994 Sb., č. 91/1995 Sb. (úplné znění), č. 163/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 237/2000 Sb., 

č. 320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb. 
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Správními úřady - § 23 

na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní 

správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené 

působnosti také orgány krajů 3) a orgány obcí. 

 

3) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení).  

 

Ministerstvo - § 24 

(1) Ministerstvo na úseku požární ochrany 

f) řídí výkon státní správy, 

g) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany, 

 

Hasičský záchranný sbor - § 26 

(2) Hasičský záchranný sbor kraje 

b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany, 

 

Výkon státního požárního dozoru - § 31 

(1) Státní požární dozor se vykonává 

b) posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, 

projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby 

před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k 

nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k 

povolení výjimky 4) v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních 

předpisů 5), 

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající 

z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z 

vydaných stanovisek, 

 

4) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

5) § 18 odst. 1 písmene a) vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona. 
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7.6. Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení  

( § 95 SZ ) 

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle § 68 

odst. 2 a § 73 odst. 3.  Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako 

podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou 

závazným stanoviskem podle správního řádu 6) a nejsou samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení. 

6) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Související právní předpisy: 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), (příloha č. 1). 

 

 

V této kapitole je uváděn zákon č. 50/1976 Sb. ( SSZ ), vyhláška č. 132/1998 Sb, a 135/2001 

Sb. Tyto předpisy k dnešnímu dni neplatí. 
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8. Zajištění  požadavků civilní ochrany – limity  

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 8 ] 

 

Objekt limitování   

            Rozmístění, technické a dispoziční řešení staveb vzhledem k nutnosti zajištění ochrany   

obyvatelstva. 

 

Důvody limitování  

Zajištění dostatečných kapacit a technických parametrů určených staveb k vytvoření  

podmínek pro přípravu a provádění opatření ochrany obyvatelstva. 

 

Vyjádření limitu              

 Dle § 19 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je jedním z úkolů územního plánování 

vytvářet územní podmínky pro zajištění civilní ochrany.Výstavba sídlišť, občanských staveb, 

staveb pro průmyslovou výrobu, zemědělských staveb, skladů ap. se musí řídit s ohledem na 

požadavky dotčených orgánů na úseku ochrany obyvatelstva. 

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní 

ochrany vyplývající z havarijních a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru 

území a druhu územně plánovací dokumentace (viz. §§ 18, 19, 20 a 21 vyhlášky č. 380/2002 

Sb.). 

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky 

civilní ochrany. 

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany (viz. § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb.) zahrnují požadavky na 

a) stálé úkryty, 

b) ochranné systémy podzemních dopravních staveb, 

c) stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských 

zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich 

využitelnosti jako improvizované úkryty, 

d)  stavby pro průmyslovou výrobu a skladování. 
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Stálé úkryty se navrhují především jako zcela zapuštěné, s dvouúčelovým využitím, do míst 

velké koncentrace obyvatelstva s trvalým nebo přechodným pobytem v dosažitelné 

vzdálenosti do 500 m od těchto míst, v důležitých provozech, ve školských, zdravotnických, 

sociálních a dalších zařízeních, minimálně 100m od zásobníků prchavých látek a plynů s 

toxickými účinky, které by mohly ohrozit bezpečnost ukrývaného obyvatelstva, a mimo 

záplavovou oblast. Součástí návrhu jsou i požadavky na jejich provoz a údržbu, 

protiseismická opatření, vzduchotechnická a kyslíková zařízení, elektrická zdrojová soustrojí 

a k nim příslušející sklady pohonných hmot a olejů, zásobování pitnou a užitkovou vodou a 

zdravotně technická zařízení. 

Improvizované úkryty se navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k 

zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.Velkokapacitní sklady 

nebezpečných látek, například ve stavbách pro průmyslovou výrobu a skladování, se umísťují 

za hranice vymezené zastavitelné plochy obce. 

Dle § 10 zákona č. 239/2000 Sb. orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, 

provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

Dle § 15 tohoto zákona orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a 

podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

 

Hasičský záchranný sbor kraje vykonává mimo jiné i státní požární dozor a je dotčeným 

orgánem na úseku požární ochrany. Je rovněž dotčeným orgánem v územním a stavebním 

řízení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o 

umísťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování 

staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení. 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 19 písm. 

k). 

Zákon   č.   239/2000   Sb.,   o   integrovaném   záchranném   systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, §2, 10, 12,21, 23, 24, 25. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 18-22. 
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Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Přílohy č. 1, 6, 9. 

 

Doplňující poznámky  

Dle § 12 zákona č. 239/2000 Sb. obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu 

státní správy kromě úkolů uvedených v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných 

a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

Dle § 21 plánovanou pomoc na vyžádání při provádění záchranných a likvidačních 

prací jsou povinny poskytnout mimo jiných právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem 

nebo uživatelem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. Práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech jsou uvedena v § 23, 

24  a 25 zákona č. 239/2000 Sb. 
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9. Požadavky dle vyhlášky 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva z hlediska územního plánování  

 

9.1. Uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování  

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 6, 12 ] 

dle § 18 , část šestá  
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky 

civilní ochrany 1) vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů 2) v rozsahu, který 

odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace. 

1) Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci. ( tato vyhláška neplatí ) 

2) Vyhláška č. 328/2001 Sb. 

 

9.2. Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu velkého územního 
celku  

dle § 19, část šestá  
 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu 3) uplatněného k návrhu zadání územního 

plánu velkého územního celku 4) se do tohoto územního plánu zapracuje návrh území 

speciálních zájmů 5) pro požadované potřeby 

a) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

b) nouzového zásobování obyvatelstva vodou, 

c) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území, 

d) ochrany před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození může 

způsobit mimořádnou událost. 

3) § 10 odst. 6 a § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb. 

4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., 

zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 

Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  

5) § 9 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb. 
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9.3.  Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce  

dle § 20, část šestá 
 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu 4) uplatněného k návrhu zadání územního 

plánu obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního 

plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

b) zón havarijního plánování, 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 

území obce, 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 137/1982 Sb.,zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., 

zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 

Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  

 

9.4. Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu  

dle § 21, část šestá 
 

(1) Na základě stanoviska dotčeného orgánu 4) uplatněného k návrhu zadání 

regulačního plánu se v souladu s územním plánem obce zapracuje do regulačního plánu 

doložka civilní ochrany členěná na textovou a grafickou část. 

2) Textová část stanoví požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro 

a) opatření vyplývající z určení záplavových území 6) a zón havarijního plánování, 

b) umístění stálých a improvizovaných úkrytů, 

c) ubytování evakuovaného obyvatelstva, 
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d) skladování materiálu civilní ochrany, 

e) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva, 

f) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

g) umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu, 

h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 

i) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

j) zřízení humanitární základny, 

k) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů. 

 

(3) Grafická část obsahuje podle potřeby znázornění pozemků obsažených v textové 

části podle odstavce 2. 

4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., 

zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 

Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  

6) § 66 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

10. Postavení a úkoly státních orgánů územních samosprávných celků dle 
zákona č. 239/2000 Sb. ( ve znění pozdějších předpisů ) o integrovaném 
záchranném systému   z hlediska územního plánování  

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 3 ] 

1) Ministerstvo vnitra dle § 6 plní úkoly v oblasti 1) 

a) přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva, 

 

2) Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 

a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a 

fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů 2) 

(dále jen "podnikající fyzické osoby"), 

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém, 

c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného záchranného systému 

krajů a zpracovává ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému, který 

schvaluje ministr vnitra, 

e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, 

h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a 

civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události, 

 

3) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2  plní generální ředitelství hasičského 

záchranného sboru zřízené podle zvláštního zákona. 3) 

 

4) Prováděcí právní předpis stanoví mimo jiné i : 

h) požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 

na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

 

5) Orgány  kraje dle § 10  zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a 

likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

 

6) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 5 

d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen 

"havarijní plán kraje"), 
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f) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje podle zvláštního 

právního předpisu, 3) 

 

(7) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad 

oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového 

plánu kraje podle zvláštního právního předpisu. 4) 

 

(8) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 5 až 7 plní hasičský záchranný sbor kraje 

zřízený podle zvláštního zákona. 5) Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 

j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a 

civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

 

9) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení 6 z 

hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

10) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 5 až 8 tak, aby byly přiměřené a 

svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní mimořádné události. 

 

1) § 12 odst. 2 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3) Například zákon  o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

4) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

5) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů. 

6) Zákon č . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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11.  Státní správa a  samospráva na úseku požární ochrany, orgány státní 
správy a samosprávy a jejich působnost dle zákona č. 133/1985 Sb.          
( ve znění pozdějších předpisů ) o požární ochraně  z  hlediska územního 
plánování  

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 4 ] 

 Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný 

sbor kraje dle § 23. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na 

základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také orgány krajů 1) a orgány obcí. 

 

 Ministerstvo na úseku požární ochrany dle § 24 

  a) schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany, 

  b) řídí výkon státní správy, 

 c) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku 

požární ochrany, 

d) kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským záchranným sborům 

krajů, 

 

 Hasičský záchranný sbor – dle § 26  

   Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen "generální ředitelství") 

plní úkoly ministerstva na úseku požární ochrany uvedené v § 24 odst. 1. 

  Hasičský záchranný sbor kraje 

 a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje, 

 b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany, 

 c) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany, 

 

 Krajské úřady dle § 27   projednávají koncepci požární ochrany v kraji. 

  

 Rada kraje  vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje 

  

 Vláda stanoví nařízením dle § 30  druhy dokumentace požární ochrany krajů a obcí, 

jejich obsah a vedení. 

 

 Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení dle §  95 
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 Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, s výjimkou rozhodování podle § 68 

odst. 2 a § 73 odst. 3. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako 

podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou 

závazným stanoviskem podle správního řádu 2) a nejsou samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení. 

1) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 

2) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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12. Vyhláška o požární prevenci č. 246/2001 Sb.  o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru  

V této kapitole je čerpáno z literatury : [ 5 ] 

Vyhláška řeší požární bezpečnost jako souhrn organizačních, územně technických, 

stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným 

požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření, 

stanovení podmínek stavebně technickými  požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby 

dotčené požadavky civilní ochrany, …... 

Jedná se o konkrétní požadavky, které můžou být požadovány v rámci následných 

stupňů řízení dle stavebního zákona ( územní rozhodnutí, stavební povolení,…..). 

Z hlediska územního plánování jde o aplikaci územních plánů a jejich používání 

stavebními úřady v dalších řízeních ( úřad územního  plánování nemá možnost kontroly ),  

např. : 

 „Velkokapacitní sklady nebezpečných látek, 1) například ve stavbách pro průmyslovou 

výrobu a skladování, se umísťují za hranice vymezeného zastavitelného území obce.“ 

1) § 2 písm. b) zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 

Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím 

souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) ve znění 

zákonů č. 258/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 82/2004 Sb., č. 253/2005 Sb. a č. 413/2005 Sb. 
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13. Konkrétní způsob rozpracování požadavků z vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

 

Příklad  možného  řešení požadavků dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. dle § 20 – Požadavky 

civilní ochrany k územnímu plánu obce : 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu 

obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu 

obce návrh ploch pro požadované potřeby  

- ve výše uvedeném textu není zcela zřejmé kdo předá  podklady, to je možná důvod, proč 

jsou dva názory na to, kdo poskytuje podklady  

 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní – toto musí 

obec vědět a stanovení rozsahu povodně by měla obdržet od odboru životního prostředí – 

záplavové území se vyhlašuje  

 

b) zón havarijního plánování – obec musí mít zpracován  a poskytne projektantovi 

 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události – z koncepce ochrany obyvatelstva 

( předložený vládě v období do r. 2013 s výhledem 2020 ) je zřejmé, že je to na uvážení 

obyvatelstva ( sklepy apod. ).  Z koncepce vyplývají tři důležité kategorie, které jsou 

v prioritě , kde se bude nejdřív poskytovat materiál CO 

 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování – v oblastech , kde je obyvatelstvo ohrožováno 

má obec zpracovaný plán včetně provizorního ubytování obyvatel. Pokud se nenacházejí 

v území škodlivého subjektu nebo jestli obec nebyla vybraná pro evakuaci obyvatel z jiné 

obce , tyto požadavky má obec písemně od HZS a opět toto musí být zpracováno a uloženo na 

obci. 

 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci – v rámci obce si toto sama 

obec posoudí ( vytipuje objekty, do kterých by případná humanitární pomoc byla vyložena, 

nebo plochu , kterou nic neohrožuje a toto by mělo být chráněno v územním plánu, aby se na 

ní nemohlo v budoucnu postavit jiný objekt, který by toto znemožňoval), vnější pomoc 

posoudí HZS a opět je toto písemně k dispozici na obci. Materiál CO ( masky, filtry, apod.)  

byl stažen z obcí z důvodu kontroly technického stavu a vyřazení . Podle potřeby se budou 
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prostředky civilní ochrany vydávat podle konkrétního vytipování. Toto vytipování je ve 

spolupráci metodika na ORP a ostatních orgánů státní správy – nejvíce odboru životního 

prostředí – nejen povodně, ale i např. kontaminace půdy a spodních vod při havárii 

nákladního vozidla ( cisterna s PHO apod. ) 

Z koncepce vyplývají tři důležité kategorie, které jsou v prioritě při poskytování materiál CO 

– zdravotní zařízení, sociální zařízení ( penzion pro důchodce, dům s pečovatelskou službou 

apd.) a školství.   

 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná území obce – toto je na vytipování  metodika na ORP a ostatních orgánů státní 

správy – odboru životního prostředí . 

 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události -  toto je na 

vytipování  metodika na ORP a ostatních orgánů státní správy – odboru životního prostředí 

(např. kontaminace půdy a spodních vod při havárii nákladního vozidla ( cisterna s PHO 

apod. ) 

 

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území – starosta obce má právo 

vědět, čím ohrožuje provozovatel v obci svoje nejbližší území a jaké má havarijní plány 

provozovatel  skladující nebezpečné látky. Takže opět obec má písemně tyto informace 

uloženy. 

 

i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií – obec po domluvě 

s konkrétním správce vodovodní sítě řeší, s dodavatelem elektrické energie řeší případné 

nouzové propojení, vše musí být již domluveno a písemně uloženo na obci. 

 

Dle zákona 239/2000 Sb. (díl 3- Orgány obce s rozšířenou působností - § 12 odst. 2) obecní 

úřad obce s rozšířenou působností ( ORP – metodik ) spolupracuje s obcemi ve svém 

správním obvodu a dále poskytuje potřebné údaje pro hasičský záchranný sbor kraje, který 

následně uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své 

působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při 

přípravě na mimořádné události. 
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14.  Závěr 

Cílem diplomové práce  bylo nastínit požadavky požární ochrany na úseku územního 

plánování. Větší důraz na požární ochranu je kladen na stavebním úřadě, nicméně úřad 

územního plánování má důležitou pozici z hlediska požadavků a rezervování ploch určených 

pro konkrétní požadavky požární ochrany a civilní ochrany již v samotném začátku 

dlouhodobého plánování  rozvoje obce na svém území, a to při řešení územního plánu. 

 Požadavky, vyplývající zejména z vyhlášky č. 380/2002 Sb. a dalších, jednoznačně 

určují rozsah úkolů projektanta na zpracování do územního plánu. V praxi se setkávám 

s názorem, že tyto požadavky nemají být uplatňovány vůči projektantovi územního plánu, 

nýbrž na příslušném odboru na úseku ochrany obyvatelstva HZS. Myslím, že je malá 

zkušenost či povědomost s tím, že projektant některé požadavky dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

nemusí řešit, ale pouze je získá z obce, která je musí mít zpracované pro své území.  

Projektant – architekt urbanista může požadavky pouze doplnit po poradě se starostou a 

ostatní požadavky získá z konkrétního odboru HZS a dalších orgánů státní správy ( nejvíce 

z odboru životního prostředí a od metodika na obci s rozšířenou působností, který pomáhá při 

zpracování havarijního plánování a ochrany území před průlomovou vlnou vzniklou zvláštní 

povodní ), jak vyplývá z výše uvedeného textu. 

 Při množství školení v souvislosti platností zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu je toto téma nedostatečně probráno. V  našem kraji                         

( jihomoravském ) proběhlo školení na krajském úřadě pro příslušné pracovníky na HZS 

z důvodu platnosti nového stavebního zákona, ale pouze v rozsahu postavení a způsobu 

stanovisek HZS v procesu územního plánování ( viz. kapitola 7 ). 

Problematice konkrétních požadavků vyplývajících zejména z vyhlášky č. 380/2002 Sb. by se 

měla věnovat samostatná kapitola ve školení na úseku územního plánování a to i na těch 

školeních, které navštěvují architekti územních plánů. Dále by měla být větší metodická 

podpora  ze strany Ministerstva vnitra tak, jak je tomu pro územní plánování ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj. Zákonné předpisy na úseku požární ochrany stále 

nezaznamenaly změnu stavebního zákona ( č. 50/1976 Sb.) Dále jsou nejasnosti jak 

postupovat při přenesením podkladů z vyšší územně plánovací dokumentace – ZÚR do 

územních plánů obcí a propojenosti s civilní ochranou. 
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15.  Seznam použitých zkratek 

SZ – Stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

SSZ – stavební zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

SŘ – správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

PÚR – politika územního rozvoje 

ZÚR – zásady územního rozvoje 

ÚP – územní plán obce 

RP – regulační plán 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

DO – dotčené orgány 

ORP – obec s rozšířenou působností  

ZPO – zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně 

HZS – Hasičský záchranný sbor České republiky 

ÚP – územní plánování 

JM – Jihomoravský kraj 
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2.11  Návrh řešení požadavků civilní ochrany 
 
Na území Žabčic budou respektovány zájmy civilní ochrany (CO) podle platné legislativy 
(zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, doplňku zákona č. 320/2002 
Sb.,  vyhlášky č. 380/2002 Sb. o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva...). Je 
třeba vždy respektovat požadavky Hasičského záchranného sboru JM kraje (HZS JMK) Brno 
a místně příslušného odboru životního prostředí MěÚ Židlochovice. 
 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Záplavové území řeky Svratky bylo vyhlášeno vodohospodářským orgánem 9.3.2001. Toto 
zasahuje východní část katastru Žabčic vč. zastavěného území. Případná průlomovou vlna z 
vodních nádrží (Brněnská přehrada, Vír) by zde způsobila pouze pravobřežní rozliv směrem 
od Rajhradu. Proti rozlivu stoleté vody a pro ochranu zástavby Žabčic je v ÚPO navrženo 
protipovodňové opatření. Jedná se o ohrázkování obce z východní strany. Ohrázkování bude 
provedeno okolo plochy RS1 a z vnější strany Přísnotické strouhy. 
 Zóny havarijního plánování 
Zóny havarijního plánování eviduje a zabezpečuje územní odbor HZS JMK v Brně podle 
zákona č. 353/1999 Sb. a vyhlášky č. 383/1999 Sb. (která stanovuje zóny ohrožení) v 
platném znění. Území Žabčic není součástí zóny havarijního plánování. Podle informace 
obecního úřadu není území Žabčic ohroženo haváriemi ze zdrojů nebezpečných, či zdraví 
ohrožujících látek. 
 Návrh řešení ukrytí obyvatelstva 
Způsob a rozsah kolektivní ochrany stanovuje vyhláška č. 380/2002 Sb. Plán ukrytí 
obyvatelstva je zpracován pro případ ohrožení státu (není pro mírový stav) a je uložen na 
HZS JMK v Brně. Stálé úkryty se v Žabčicích nevyskytují. Z důvodu legislativního 
pozastavení jejich výstavby bude těžiště ukrytí obyvatelstva Žabčic v improvizovaných 
úkrytech. To ve vhodných předem vybraných a evidovaných prostorách stávajících 
občanských, obytných a výrobních objektech v obci. Úkryty budou upraveny proti účinkům 
mimořádných událostí (především proti radiaci) s využitím vlastních materiálních a finančních 
zdrojů. Přehled improvizovaných protiradiačních úkrytů (PRÚ budovaných svépomocí) je 
uložen i na obecním úřadě v Žabčicích. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu. 
Nově budované podsklepené objekty by měly být v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby 
vyhovovaly podmínkám, kladeným na protiradiační úkryt. Veškerá organizační zabezpečení 
je nutno řešit na úrovni samosprávy obce, tato opatření nejsou předmětem územního plánu. 
 Evakulace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro případnou evakuaci osob bude možno využít prostory v objektech stávající občanské 
vybavenosti a prostory ve stávajících výrobních zařízeních : 
- v objektech farmy ŠZP Žabčice 
- v objektu základní a mateřské školy 
- v objektech Lidového domu, Sokolovny a obřadní síně hřbitova 
 Skladování materiálů CO a humanitární pomoci 
Umístění skladů materiálů CO a humanitární pomoci je v obci řešeno v souladu s platnými 
předpisy, zjména podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. v platném zněmí. 
 Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo SZÚO a ZÚO 
Na území obce se nepočítá s úložištěm nebezpečných látek. Tyto látky (v případě jejich 
výskytu) musí být vyvezeny mimo území obce do prostor k takovému skladování speciálně 
určených. Pro případ nezbytnosti dočasného havarijního úložiště bude možno využít 
stávající skládku komunálního odpadu. To podle povahy nebezpečných látek a aktuální 
meteorologické situace tak, aby nebylo dotčeno zastavěné území obce a aby nebyly dotčeny 
podzemní vody, či vodní zdroje. 
 
 
 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění, nebo snížení škodlivých 

účinků v případě kontaminace vzniklé při mimořádné události 
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Zmíněné práce na území obce zabezpečuje obecní úřad s využitím sboru dobrovolných 
hasičů. Přípravu a koordinací prací při mimořádných událostech zabezpečuje HZS JMK. Při 
vzniku mimořádných událostí, jejichž likvidace je nad rámec možností obce, budou opatření 
zabezpečována z krajské úrovně. V ÚPO jsou navrženy nové komunikace, které umoží 
nouzovou obsluhu území pro případ zneprůjezdnění, nebo zavalení silnic a komunikací. 
 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V Žabčicích nejsou skladovány nebezpečné látky ve smyslu civilní ochrany. V ÚPO nejsou 
navrženy plochy takových skladů. Zemědělskou a průmyslovou výrobu lze provozovat na 
plochách v ÚPO vymezených a navržených pro výrobu (V1-V3). V případě možného výskytu 
nebezpečných látek např. při technologických procesech v nových výrobních zařízeních, 
bude nutno řešit ochranu již při územním řízení. 
 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro nouzové zásobování Žabčic pitnou vodou je třeba udržovat v provozu a ve vyhovující 
kvalitě místní zdroje vody, tj. obecní a soukromé studny. Tyto zdroje bude nutno využít v 
případě mimořádných situací. Při jejich ev. kontaminaci bude prováděn dovoz pitné vody do 
obce v cisternách, či v balené podobě. Energetické zdroje (elektrické energie) lze nouzově 
nahradit dovezenýmí motorovými agregáty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 9) Textová část územního plánu obce Žatčany  
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2.11  Návrh řešení požadavků civilní ochrany 
 
Na území Žatčan budou respektovány zájmy civilní ochrany (dále CO) podle zákona č. 
239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (se 
změnami a doplňky zákona č. 320/2002 Sb) a podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. O přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva v současných znění. Je třeba vždy respektovat 
požadavky Hasičského záchranného sboru JM kraje (dále HZS) Brno a místně příslušného 
odboru životního prostředí MěÚ Židlochovice. 
 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Záplavové území řeky Litavy bylo vyhlášeno vodohospodářským orgánem 27.1.2006. Toto 
zasahuje severní část katastru Žatčan až těsně k obci. Nicméně Litava zde nevykazuje 
inundace z regulovaného koryta. Litava není příliš vodnatá a na jejím vyšším toku nejsou 
vodní nádrže, které by mohly způsobit průlomovou vlnu. Pro zlepšení jímavosti území jsou 
kolem Litavy v ÚPO navrženy plochy krajinné a rekreační zeleně s trvalými porosty, které 
budou mít i retenční, tj. protipovodňovou funkci. 
 Zóny havarijního plánování 
Zóny havarijního plánování eviduje a zabezpečuje územní odbor HZS JMK v Brně podle 
zákona č. 353/1999 Sb. a vyhlášky č. 383/1999 Sb. (která stanovuje zóny ohrožení) v 
platném znění. Území Žatčan není součástí zóny havarijního plánování. Podle informace 
obecního úřadu není katastrální území Žatčan ohroženo haváriemi ze zdrojů nebezpečných, 
či zdraví ohrožujících látek. 
 Návrh řešení ukrytí obyvatelstva 
Způsob a rozsah kolektivní ochrany stanovuje vyhláška č. 380/2002 Sb. Plán ukrytí obyvatel 
je zpracován pro případ ohrožení státu (není pro mírový stav) a je uložen na HZS JMK v 
Brně. Stálé úkryty se v Žatčanech nevyskytují. Z důvodu legislativního pozastavení jejich 
výstavby bude těžiště ukrytí obyvatelstva Žatčan v improvizovaných úkrytech. To ve 
vhodných, předem vybraných a evidovaných prostorách stávajících občanských, obytných a 
výrobních objektů v obci. Úkryty budou upravovány proti účinkům mimořádných událostí 
(především proti radiaci) s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Přehled 
improvizovaných protiradiačních úkrytů (PRÚ budovaných svépomocí) je uložen i na 
obecním úřadě v Žatčanech. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu. Nově 
budované podsklepené objekty by měly být v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby 
vyhovovaly podmínkám, kladeným na protiradiační úkryt. 
Veškerá organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy obce, tato opatření 
nejsou předmětem územního plánu obce. 
 Evakulace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro případnou evakuaci osob bude možno využít prostory v objektech stávající občanské 
vybavenosti a prostory ve stávajících výrobních zařízeních : 
- v objektech Žatčanského dvora a v areálu ZD 
- v objektu základní a mateřské školy 
- v objektech Orlovy, Sokolovny a sportovního klubu 
- v objektu tiskárny (dříve papírny) severně od obce 
 Skladování materiálů CO a humanitární pomoci 
Umístění skladů materiálů CO a humanitární pomoci je v obci řešeno v souladu s platnými 
předpisy, zjména podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
 Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo SZÚO a ZÚO 
Na území obce se nepočítá s úložištěm nebezpečných látek. Tyto látky (v případě jejich 
výskytu) musí být vyvezeny mimo území katastru obce do prostor k takovému skladování 
speciálně určených. Pro případ nezbytnosti dočasného havarijního úložiště bude nutno 
provést jeho výběr podle povahy nebezpečných látek a aktuálních meteorologické situace 
tak, aby nebylo dotčeno zastavěné území obce, aby nebyly dotčeny podzemní vody a vodní 
zdroje. 
 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění, nebo snížení škodlivých 

účinků v případě kontaminace vzniklé při mimořádné události 



 79 

Zmíněné práce na území obce zabezpečuje obecní úřad s využitím sborů dobrovolných 
hasičů. Přípravu a koordinací prací při mimořádných událostech zabezpečuje Hasičský 
záchranný sbor JM kraje. Při vzniku mimořádných událostí, jejichž likvidace bude nad rámec 
možností obce, budou opatření zabezpečována z krajské úrovně. V ÚPO jsou navrženy 
účelové komunikace, které umoží nouzovou obsluhu území pro případ zneprůjezdnění, nebo 
zavalení silnic a místních komunikací v obci. 
 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V Žatčanech nejsou skladovány nebezpečné látky ve smyslu civilní ochrany. V územním 
plánu obce (ÚPO) nejsou navrženy plochy takových skladů. Zemědělskou a průmyslovou 
výrobu lze provozovat na plochách v ÚPO vymezených a navržených pro výrobu (V, V1). V 
případě výskytu nebezpečných látek např. při technologických procesech ve výrobních 
zařízeních, bude nutno řešit ochranu již v územním řízení. 
 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro nouzové zásobování Žatčan pitnou vodou je třeba udržovat v provozu a ve vyhovující 
kvalitě místní zdroje vody, obecní a soukromé studny. Tyto zdroje bude nutno (byť nouzově a 
po úpravě) využít v případě mimořádných situací. Při jejich ev. kontaminaci bude prováděn 
dovoz pitné vody do obce v cisternách, či v balené podobě. Energetické zdroje (elektrické 
energie) lze nouzově nahradit dovezenýmí motorovými agregáty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 10) Textová část konceptu územního plánu obce Měnín  
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PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY (s obsahem dle požadavků HZS Brno) 
(koncept ÚPO Měnín, arch. Kabeláč) 
Příloha CO je pro zájmové území katastrálního území obce Měnín zpracována ve smyslu 
požadavků, vyplývajících z platné legislativy : 
- vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb. z 10.4.200l O územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci 
- zákona č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů (se změnami a doplňky zák. č. 32012002 Sb.) s účinností od 1.1.2003 
- vyhlášky č. 380/2002 Sb. MVČR ze dne 9.3.2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 
obsah : 
vychází z požadavků orgánu, zajištujícího systém a organizaci civilní ochrany - Hasičského 
záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje, územního odboru Brno, řeší následující 
potřeby civilní ochrany : 
a)   ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
b)   zóny havarijního plánování 
c)   ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
d)   evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
e)   skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
f)   vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná 
 území obce 
g)  zásady záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události 
h) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
i)  nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 
Návrhy : 
a)  Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Zájmové území není potenciálně ohroženo povodní, není dosud vyhlášeno zátopové územÍ. 
Obec je chráněna stávajícím systémem regulace hydrologických poměrů a ochrany před 
vybřežením vod, procházejících zájmovým územím obce. 
b)  Zóny havarijního plánování 
Zóny havarijního plánování eviduje a zabezpečuje územní odbor HZS JMK v Brně s řešením 
komplexních opatření vč. evakuace s ohledem na zák. č. 353/1999 Sb. a vyhlášky č. 
383/1999 Sb., která stanoví zóny ohroženÍ. Zájmové území není součástí zón havarijního 
plánování. Podle informací specialisty HZS JMK není katastrální území obce Měnín 
potenciálně zasaženo haváriemi zdrojů nebezpečných, či zdraví ohrožujících látek. 
c)  Návrh řešení ukrytí obyvatelstva 
Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohroženÍ. Vyhláška č. 
380/2002 Sb. stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany : 
1) Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanoví plánem ukrytí, který 

je součástí havarijního plánu. Plán ukrytí je zpracováván pro stav ohrožení státu a pro 
válečný stav. Není určen pro mírový stav a je uložen u HZS JMK v Brně. 

2)  Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných a ve 
stálých úkrytech. Stálé úkryty ve smyslu platné legislativy se rozlišují na : 

 -  stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ) 
 -  stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ), tzn. improvizované úkryty (IÚ) 
Stálé úkryty se v katastru obce Měnín nevyskytují. V současné době není možné z 
ekonomických důvodů ve smyslu "Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2006 s výhledem do 
roku 2015" (schválené usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 22.4.2002) budovat investičním 
způsobem stálé úkryty CO. Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní 
těžiště ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech. 
Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 
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záření, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům 
zbraní hromadného ničenÍ. To v případě nouzového stavu, nebo ohrožení státu a v době 
válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se 
navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí 
obyvatelstva. 
IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově, či objektu (ve 
sklepech i v patře) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně 
vyhovujících prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. 
Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních 
materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro 
ochranu jejich zaměstnanců. 
Protiradiační úkryt budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), který je 
využitelný za třech krizových stavů : 
- za nouzového stavu 
- za stavu ohrožení státu 
- za válečného stavu 
Přehled stávajících PRŮ-BS je evidován samosprávou obce na obecním úřadě v Měníně. 
Požadovaná kapacita je přibližně 1m2 na osobu. Lze doporučit, aby nově budované 
podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, 
kladeným na protiradiační úkryty. Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá 
izochromě 15 minut. Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy (není 
řešitelné nástroji územního plánování). 
d)  Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro případnou přípravu evakuace osob se navrhuje využít prostory tělocvičny v základní 
škole se zázemím ostatních prostor školy pro severní a střední část obce vč. prostor 
sportovního areálu, pro jižní část obce se navrhuje využít areál sokolovny. Organizační 
zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy (není řešitelné nástroji územního 
plánování). 
Pro nouzové ubytování osob se navrhují následující objekty a plochy : 
- havárií nezasažené obytné domy a ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci 

OÚ) 
- prostory školy, mateřské školy, dále sály kulturně společenských a stravovacích zařízení 
- plocha sportovního areálu 
- výrobní a skladovací haly ve výrobní zóně 
Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy (není řešitelné nástroji 
územního plánování). 
e)  Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Umístění skladů materiálů CO a humanitární pomoci bude v obci řešeno podle §17 vyhlášky 
č. 380/2000 Sb. 
f)  Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 
zastavitelná území obce 
V obci nejsou skladovány nebezpečné látky. Z hlediska funkčního využití ploch (které řeší 
územní plán), není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno. V případě výskytu 
takových látek v technologických procesech ve výrobních zónách je nutno tyto požadavky 
řešit v územním řízení. Pro případné havarijní úložiště je nutno provést výběr podle povahy 
nebezpečných látek tak, aby nebyla dotčena obytná zóna obce (při respektování vlivu 
meteorologických podmínek), aby nebyly dotčeny vodní zdroje, povrchové ani podzemní 
vody. Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy (není řešitelné nástroji 
územního plánování). 
g)  Zásady záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění, nebo 
snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné události 
Zmíněné práce organizuje obecní úřad s využitím sboru dobrovolných hasičů. Přípravu 
určených pracovníků obce pro řešení úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných 
událostech (dále MU) organizuje obecní úřad a Hasičský záchranný sbor JM kraje. Při vzniku 
MU, jejíž rozsah je nad rámec možností obce, budou opatření zabezpečována z krajské 
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úrovně. 
h)  Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V obci nejsou skladovány nebezpečné látky, z hlediska funkčního využití ploch (které řeší 
územní plán), není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno. 
i)  Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, zásobování el. energií) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu podmínek pro přísun energie a médií. Pro 
zásobování vodou navrhujeme udržovat v provozu a vyhovující hygieně drobné obecní 
zdroje vody, které je nutno i přes stávající znečištění (nouzově a po úpravě) využít v případě 
mimořádných situací.) Pro nouzové zásobování obce pitnou vodou lze využít dovoz z 
nedalekého Brna (cisterny, balená voda). 
Doprava na místních a obslužných komunikacích je v návrhu ÚPO rozšířena i o systém 
účelových komunikací mimo obytnou zónu tak, aby tyto mohly přenést dopravu mimo 
zastavěné území obce a aby zároveň umožňovaly nouzovou obsluhu pro případ 
zneprůjezdnění komunikací v obci. Umístění, resp. řešení důležitých komunikací musí 
pamatovat na jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby. V případě, že zástavba 
přímo hraničí s těmito komunikacemi, musí jejich šířka být minimálně [(V1+V2)/2 + 6] m, kde 
V1 a V2 jsou průměrné výšky přilehlých budov (z obou stran) po střešní římsu v metrech. Při 
jednostranné zástavbě se připočítávají 3 m namísto 6 m. 
Energetické zdroje (příkon elektrické energie lze nouzově nahradit dieselagregáty od firmy 
EON, nebo dovážkou z HZS JM kraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 12) Textová část návrhu územního plánu obce Otnice  
 



 83 

3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu 
Na území obce nejsou žádné objekty důležité pro obranu státu (ani jejich ochranné pásmo1) 
civilní ochranu, ani objekty důležité pro plnění úkolů Policie České republiky. 
Na území obce se nachází objekt požární ochrany – požární zbrojnice, která je předloženou 
dokumentací respektována. 
 
3.20 Řešení požadavků civilní ochrany  
 Tato kapitola je zpracována pro území obce Otnice na základě stanoviska HZS 
Jihomoravského kraje jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva nebo na 
základě požadavků obce vyplývajících z  platné legislativy: 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 
19 odst. 1 písm. k), § 136 odst. 3 a § 177. 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, 10, 12, 21, 23, 24 a 25. 

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 14, 15 a 21. 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, § 64, 65, 66, 67, 68 a 69. 

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 2 písm. m) a § 19 odst. 3. 

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o prevenci závažných havárií), § 1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 27 a 32 a Příloha 
č. 1. 

- Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 
18 a 20. 

- Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému, § 25, 26, 27 a 28 a Přílohy č. 1 a 2. 

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Přílohy č. 1 a 6. 

- Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 
plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu , § 3 a 4. 

- Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, § 1. 
 

Požadavkem civilní ochrany k územnímu  plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je 
zapracování návrhů ploch pro potřeby: 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
b) zón havarijního plánování, 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná území obce, 
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

 

                                                
1 Kromě OP letiště Vyškov a letištního dálničního úseku – viz  3.17 odůvodnění. 
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a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 
 Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní 
povodní. Není v něm ani vyhlášeno záplavové území dle § 66 odst. 1 vodního zákona. Obec 
je chráněna stávajícím systémem regulace hydrologických poměrů a ochrany před 
vybřežením vod, procházejících územím obce. 
b) zóny havarijního plánování. 
 Území obce není součástí zón havarijního plánování a podle vyjádření HZS 
Jihomoravského kraje není katastrální území obce Otnice potencionálně ohroženo haváriemi 
zdrojů nebezpečných látek. 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.  
  Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí. K ochraně před kontaminací 
osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných 
chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a 
jiných budov. 

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a 
v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty. 
Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo samostatně stojící a 
složí především k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení. V katastru 
obce se stálé úkryty nevyskytují. 
 Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky 
světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a 
proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít 
stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, 
provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. 
Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a 
pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto 
prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty 
byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro 
možné vybudování IÚ. 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 
 Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 
vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují 
pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 
uskladnění. 

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události navrhujeme pro 
nouzové, případně i náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy: 

- prostory ZŠ včetně tělocvičny,  
- sál Dělnického domu. 
- Obecní úřad 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je 
řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. 
 Obecní úřad a PaPFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – 
prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich 
výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  
  
 Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být dále využity prostory a 
plochy OÚ 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 
zastavitelná území obce. 
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 V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. Odbor ŽP ORP 
(Slavkov u Brna) nevede v seznamu žádný subjekt nakládající s nebezpečnými chemickými 
látkami. Jako vodoprávní úřad příslušný ke schválení plánu opatření pro případy havárie 
(dále jen „havarijního plánu“) podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001, o vodách 
neobdržel od žádného subjektu, sídlícího v zájmovém území, žádost o schválení havarijního 
plánu. Z hlediska funkčního využití ploch, které řeší územní plán, není s dislokací skladů 
nebezpečných chemických látek uvažováno. 
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události. 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém 
řešení prostoru obce zásadní: 

- výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné, 
- doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd 

zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě 
zneprůjezdnění části komunikací v obci. V obci nejsou zúžené profily.  

- Šířka důležitých místních komunikací a výšková regulace zaručuje jejich 
nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby. Jejich šířka je minimálně (v1 + 
v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých 
stranách ulice.  

- sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle 
možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých 
zdrojů. 

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.  
V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. 
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
Nouzové zásobení vodou je řešeno ve zvláštní, neveřejné části Plánu rozvoje vodovodu a 
kanalizací Jihomoravského kraje (Aquatis, s r.o. Brno, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 


