
NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ KRAJINY 



- PLÁNOVÁNÍ KRAJINY 

 

 

- PROJEKTOVÁNÍ KRAJINY 

 

 

 

 

- ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

PODKLAD 

 

 

 

- ÚZEMNÍ PLÁN 

 

 

- KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY 

- REGULAČNÍ PLÁN 

- … 

 

- ÚZEMNÍ STUDIE  

 



TOPOGRAFIE JAKO ZÁKLAD URBÁNNÍ A KRAJINNÉ FORMY 

 

„Při vytváření výstavby měst se koneckonců nejedná 

o nic jiného, než o vědomou charakterizaci nějaké 

struktury krajiny, nějaké tvářnosti povrchu.  

Tektonická výstavba zemské kůry je tady, není třeba 

dělat nic jiného, než tuto výstavbu správně dohotovit.“ 
    

 

    

(Heinz Wetzel, Staat Bau Kunst, Stuttgart 1962)  

 



  



ÚLOHA ÚZEMNÍHO PLÁNU …  

zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon):  

§ 19, odst. 1 

Úkolem územního plánování je zejména …  stanovovat 
koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky území, … 

§ 43,  odst. 1 a 3: 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; … 

… Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v 
souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou 
územního rozvoje. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 
územním rozhodnutím  



ÚLOHA ÚZEMNÍHO PLÁNU … 

Urbanistická koncepce zahrnuje a koordinuje zejména: 

 

• plošné a prostorové uspořádání sídla a příměstské krajiny 

(zastavěného a nezastavěného území)  

 

• zastavitelné (rozvojové) plochy a plochy přestavby  

 

• nadmístní záměry přejaté z nadřazené dokumentace (PÚR 

ČR a ZÚR kraje)  



… PRO VYJÁDŘENÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE: 

  

• základní členění území - příloha č.7, část I., odst.3, písm. a) 

vyhlášky č.5002006 Sb.  

 

• plochy s rozdílným způsobem využití - §§ 4 až 19, resp. § 3, 

odst.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

 

• systémy dopravní a technické obsluhy;  

• systém veřejných prostranství v sídle a jeho propojení s cíli 

v krajině;  

• územní systém ekologické stability;  

• … 

 

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNU … 













zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon): 

§ 43,  odst. 3: 

Územní plán … nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu 

plánu nebo územním rozhodnutím 

 

PŘÍLIŠNÁ  PODROBNOST  REGULAČNÍCH  PODMÍNEK =  

 = PŘEKROČENÍ REGULAČNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

ČÍM JE DÁNA MÍRA PODROBNOSTI ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU? 
 

plochy je vhodné členit pouze:  
 

- podle stejnorodých podmínek pro využití a charakteru (atmosféry, 

struktury zástavby, struktury porostů), kterým navenek působí … 
 

- podle druhu a hierarchické úrovně systémových sítí, resp.                    

se zohledněním možnosti jejich vstřebání do plochy kterou procházejí    

MÍRA PODROBNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU … 



 

MÍRA PODROBNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU … 





PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (vyhl.č. 501/2006 Sb.) 

 - plochy bydlení (§ 4)   - plochy rekreace (§ 5) 

 - plochy občanského vybavení (§ 6)  - plochy veřejných prostranství (§ 7) 

 - plochy smíšené obytné (§ 8)  - plochy dopravní infrastruktury (§ 9) 

 - plochy technické infrastruktury (§ 10) - plochy výroby a skladování (§ 11) 

 - plochy smíšené výrobní (§ 12) - plochy vodní a vodohospodářské (§ 13) 

 - plochy zemědělské (§ 14)  - plochy lesní (§ 15) 

 - plochy přírodní (§ 16)  - plochy smíšené nezastavěného území (§ 17) 

 - plochy těžby nerostů (§ 18) - plochy specifické (§ 19)  

 

§3, odst 4 vyhl.č. 501/2006 Sb.: 

 „Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a 

charakter území dále podrobněji členit.  

 Ve zvlášť odůvodněných případech a za předpokladu, že je to zdůvodněno v 

odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán, lze stanovit plochy 

s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19“ 

MÍRA PODROBNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU … 



 

 

Ukázka z praxe 

MÍRA PODROBNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU … 





zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon):  

§ 18, odst. 5 

„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem 

umisťovat … taková technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 

informační centra…. pokud je územně plánovací dokumentace 

výslovně nevylučuje.“  

MÍRA PODROBNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU … 



SHRNUTÍ: 
 

Při členění nezastavěného území je třeba zachovat míru 

podrobnosti odpovídající podrobnosti řešení zastavěného 

území – a to přesto, že plochy budou mít s ohledem na prostor 

krajiny poněkud větší výměru.  

 

Je tedy nutné:  
 

 vyvarovat se vymezování takových jevů, které svým detailem 

patří do úrovně podrobnější dokumentace, 
 

 vyvarovat se vymezování ploch vyjádřených kulturou pozemků,  
 

 při formulaci podmínek využití důkladně zvážit, jaké využití 

krajiny chceme připustit. 

MÍRA PODROBNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU … 



Na závěr: 

několik rozpačitých ukázek k diskusi 
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Děkuji za pozornost 
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