
ANKETA k Workshopu AUÚP
„Náměty na změnu stavebního zákona v oblasti územního plánování“ 

ze dne 17. února 2017 - FA ČVUT v Praze
Protože  výstupy  diskusí  pracovních  skupin  nebyly  názorově  konzistentní,  předkládáme
k anketnímu šetření všem členům AUÚP otázky, které vyplynuly z diskusí pracovních skupin.

K hodnocení použijte, prosím, tří možností:
A – ano souhlasím (znamená také spíše ano)
N – ne nesouhlasím (znamená také spíše ne)
X – nevím (nemám na to názor, nerozumím formulaci, nechci se vyjadřovat apod.)

Odpovědi prosím nejlépe zaznamenejte v připojené tabulce (Excel).

Diskutované téma workshopu:

Struktura a příslušnost nástrojů územního plánování
(shrnutí diskuse v pracovních skupinách 1 a 2 - viz přílohy)

1. Má územní plánování koordinovat a komplexně územně řešit (absorbovat) podklady 
rezortního plánování? …………………………………………………………………………………

2. Má být obsah ÚPD rozšířen o ekonomický průmět?  ………………………………………………

PÚR
3. PÚR z pozice vrcholné samosprávné úrovně státu pořizuje MMR pro území celé republiky …

a) její stávající podoba (text + grafická schémata) je dostačující. ………………………………

b) zvážit doplnění o specifický režim povolování vybraných záměrů celorepublikového či 
celoevropského významu (např. záměry zařazené do sítě TEN-T a TEN-N) – např. formou
podrobnější přílohy.  ……………………………………………………………………..

ZÚR
4. ZÚR z pozice vrcholné samosprávné úrovně kraje pořizuje úřad územního plánování kraje 

pro územní obvod celého kraje.   ……………………………………………………………………

a) měly by ZÚR být nadále vydávány formou OOP ve stávající podobě?

b) … nebo by se měla omezit závazná část ZÚR vydávaná formou OOP?

c) měly být ZÚR čistě koncepčním dokumentem pouze s orientačním územním průmětem 
do grafických schémat, resp. s omezením grafického výstupu a s důrazem na verbální 
vyjádření závazné části (umožnit větší pružnost pro územní zpřesňování koridorů) ……...

d) … nebo v případě ponechání závazného vymezení koridorů v ZÚR nastavit režim 
zjednodušených změn pro sladění vymezení koridorů v ZÚR a ÚP (minimálně pro záměry
TEN-T a TEN-N)  ………………………………………………………………………………….

e) měl by být obsah ZÚR doplněn o problematiku řešení a regulace sídelní struktury (např. 
podle rozvojového potenciálu, významu, …atp.)?  ……………………………………………



Mezistupeň mezi ZÚR a ÚP 
5. Pociťujete absenci dokumentace mezi měřítky a podrobností ZÚR a ÚP, která by umožnila 

řešit v přiměřené podrobnosti témata nadmístního nebo mezikrajského významu, například 
metropolitní oblasti a aglomerace, oblasti cestovního ruchu, oblasti těžby či rekultivací, území 
se zvýšenou ochranou přírody a vybraná klíčová témata (například dopravní stavby) a to i s 
přesahem do území jiné správní jednotky? ………………………………………………………..

Pokud ano, ke které z následujících variant se přikláníte:

Varianta „mezistupeň“ jako   ÚC – územní celek    ………………………………………………………
6. dokumentace s pracovním názvem „územní celek – ÚC“  s možností vymezení rozsahu 

řešeného území podle předmětu řešení, nikoli podle administrativních hranic (tzv. „plovoucí“ 
řešené území stanovené s ohledem na řešenou problematiku) s možností přesnějšího 
územního průmětu řešených jevů (měř. 1:50.000 až 1:25.000); ÚC s řešeným územím 
vymezeným v rámci kraje by měl zadávat kraj, případně „plánovací svaz obcí“, ÚC s řešeným
územím vymezeným nad rámec kraje by měl zadávat stát, případně nově konstituovaný 
„ústřední orgán“ státu ……………. ……………………………………………………………………

a) mělo by být pořízení dokumentace ÚC např. pro Metropolitní oblasti povinné?  
…………… 

b) měly by být ZÚR a ÚC koncepčními dokumenty závaznými pro veřejnou správu? 
…………

c) pokládáte takový postup (zpodrobňování záměrů shora dolů) za pružnější z hlediska 
pořizování, jednodušší z pohledu schvalování a tedy i řešení problémů než níže uvedené 
využití územní studie?   ……………………………………………………………………………

Varianta bez nové dokumentace „mezistupně“ – s     využitím   územní studie  :     …………………….
7. k řešení vybraných území menších než kraj využít územní studie; výsledky řešení ve studiích 

mohou poté být zezávazněny v ZÚR kraje a v ÚP (v podrobnosti odpovídající těmto 
dokumentacím)………………………………………………………………………………………..

a) pokud chceme zezávaznit podrobnější řešení, než je obvyklé měřítko dokumentace 
krajů, mělo by to být součástí dokumentace ZÚR (pořízení ve společném režimu 
projednání). V daném podrobněji řešeném území by pak bylo platné jen toto podrobnější 
řešení   …….

b) pokládáte takový postup za pružnější z hlediska pořizování, jednodušší z pohledu 
schvalování a tedy i řešení problémů než výše uvedenou dokumentaci ÚC?  ……………..

ÚP 
8. ÚP zadává obec a pořizuje obec s příslušným odborným vybavením pro územní obvod obce  

……………………………………………………………………………………………………………

Rozsah řešení ÚP: 
9. Rozsah řešení ÚP a povinnost jeho zpracování se liší podle rozdílných podmínek uvažované 

struktury nástrojů územního plánování. Označte „A“ možnost, která je pro Vás přijatelnější:

a) ÚP musí být vždy zpracován v rozsahu administrativní hranice celého správního území 
obce  ………………………………………………………………………………………………..

b) V případě, že je pro obec zpracována výše zmíněná dokumentace ÚC, může být rozsah 
řešeného území ÚP omezen na zastavěné území a plochy rozvojových zájmů obce   
……………………………………………………………………………………………………….

Závaznost ÚP – vyjádřete, kterou z     variant pokládáte za vhodnější a v     praxi operativnější:  
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10. měl by být ÚP členěn na část směrnou a část závaznou, přičemž směrná část ÚP je 
koncepční dokument závazný pro veřejnou správu a část ÚP závazná pro rozhodování 
(právně přezkoumatelná) by měla být omezena – např. redukována v zásadě na vymezení 
zastavitelných ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a zájmy?  ………………………

11. … nebo by každý ÚP měl zůstat OOP bez směrné části   
………………………………………..

K     obsahu UP:  
12. má ÚP stanovit jako podklad pro rozhodování ve vybraných plochách: regulační plán, 

územní studii a dohodu o parcelaci (a tyto plochy v grafice vymezit)?  …………………………

13. má ÚP stanovit v obecné rovině podmínky (nebudou tedy v grafické části předem 
vymezeny) pro možnost požadovat RP pro plochy, kde tyto podmínky budou naplněny (např. 
povinnost pořídit RP při umisťování obchodních center, případně jiných záměrů s výrazným 
dopadem na veřejnou infrastrukturu)?  …………………………………………….
…………………………..

K     podrobnosti UP:  
14. ÚP by měl být závazný s možností zpodrobnění („s prvky regulačního plánu“) ve vybraných 

částech řešeného území nebo i v celém řešeném území (pro malé obce)  …………………...

15. dvě samostatné kategorie ÚP lišící se podrobností v závislosti na velikosti obce: 

16. zjednodušený ÚP závazný pro úroveň veřejné správy a s omezenou mírou kompetence 
k povolování staveb, která je přenesena na dílčí samostatně pořizované RP (viz modely 
v některých sousedních zemích – Polsko, Maďarsko, Rakousko, …): 

RP
17. RP zadává (a hradí) obec nebo investor, ale pořizuje vždy obec s příslušným odborným 

vybavením pro územní obvod obce – a to pro plochu vymezenou v ÚP, nebo pro plochu, která
splňuje podmínky stanovené v ÚP …………………………………………………………..

18. RP může být pořízen, i když to v ÚP nebylo stanoveno  ………………………………………...

19. dokumentace RP je závazná pro rozhodování (a právně přezkoumatelná); obsahuje 
vymezení zastavitelných ploch v detailu parcelace a veřejně prospěšných staveb a zájmů ..

20. RP může být hlavní (jedinou) dokumentací řídící vývoj obce za předpokladu, že je obec 
součástí řešení ÚC (dokumentace územního celku – viz výše)  ……………………………….

21. opodstatňuje rozdíl v osobě investora také rozdílné podmínky a postupy, za kterých se RP 
pořizuje? Doporučujete typy RP z podnětu („veřejný“) a na žádost („investorský“) v budoucí 
legislativě ponechat?

RP nahrazující ÚR
22. institut RP nahrazujícího ÚR otevíral možnost transparentního procesu se zapojením 

veřejnosti i politického vedení, které navíc mohlo investorovi ušetřit čas potřebný pro 
navazující územní řízení. Právě pro záměry typu obchodní centra, velké administrativní či 
rezidenční komplexy tak měl tento institut svoje opodstatnění. Toto opodstatnění ovšem 
ztratil, když nemohl být použitý na záměry posuzované v EIA. Pokládáte za potřebné 
navrácení RP nahrazujícího ÚR i pro záměry EIA.?  ……………………………………………..

ÚS
23. Územní studie má být konceptním dokumentem k prověření záměru -  např. jako podklad 

pro změnu RP, ÚP, ÚC, … podrobnost zpracování (měřítko) a rozsah řešeného území se 
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určuje podle povahy řešené problematiky; pořizuje stát, kraj, obec, investor – podle povahy 
sledovaného záměru  ………………………………………………………………………………..

Struktura nástrojů územního plánování
24. Podporuji předložení níže uvedeného pracovního návrhu struktury nástrojů územního 

plánování k prověření a rozpracování pro potřeby nového stavebního zákona ………………

Struktura nástrojů územního plánování – 
koncepce

druh 
podrobnost –

měřítko
pořizovatel /
objednatel

povinné
zpracování míra závaznosti

1 PÚR Politika územního rozvoje
ČR 

schémata stát ano 
závazný pro veřejnou

správu

2 ZÚR
Zásady územního rozvoje
kraje

1:100.000 -
1:200.000

kraj ano 
konceptní dokument
závazný pro veřejnou

správu

3 ÚC Územní celek 
1:50.000 - 1:25.000

resp. dle potřeby

ústřední orgán
[stát]; kraj;

plánovací svaz
obcí

ne
konceptní dokument
závazný pro veřejnou

správu

 ú
ro

vn
ě

 ú
ze

m
ně

 p
lá

no
va

cí
 d

ok
um

en
ta

ce
  

  

4 ÚP Územní plán 1:5.000 obec

ano – v případě,
že není

zpracován RP a
ÚC krajiny 

směrná část: konceptní
dokument pro veřejnou

správu
závazná část pro

rozhodování: zastavitelné
plochy, veřejně prospěšné

stavby 

zá
va

zn
á

 d
ok

um
e

nt
ac

e
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é
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í 
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u 
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?)

 

5 RP Regulační plán 1:1.000 - 1:500 obec / investor

ano – v případě,
že není

zpracován ÚP;
současně musí
být zpracován

ÚC krajiny 

závazná část pro
rozhodování: zastavitelné
plochy, veřejně prospěšné

stavby 

 

6 ÚS Územní studie dle potřeby dle potřeby ne
konceptní dokument
k prověření záměru
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Příloha 1
AUÚP – Workshop 17. 2. 2017
„Náměty na změnu stavebního zákona v oblasti územního plánování“

Pracovní skupina 1 – Struktura a příslušnost nástrojů územního plánování
ve složení:

- Roman Vodný
- Milada Chrobočková
- Romana Vačkářová
- Jaroslav Dokoupil
- Filip Novosád
- Jan Fibiger
- Jan Mareček
- Petr Durdík
- Pavel Koubek

Jednání  pracovní  skupiny  se  odvíjelo  od  přehledu  současné  struktury  nástrojů  územního
plánování. 
V průběhu byly zmíněny následující podněty: 
▫ Územní plánování má být nezávislé; má koordinovat podklady rezortního plánování; rezortní

plány neřeší problematiku využití území komplexně;
▫ Územní plánování má dílčí koncepce absorbovat;
▫ PÚR a ZÚR mají být v rukou státu a vrcholné samosprávné úrovně;
▫ Nedostatkem ZÚR je absence řešení sídelní struktury; 
▫ měřítko ZÚR dále neumožňuje vymezit koridory, jejichž vymezení by nebylo třeba územně

zpřesňovat;
ZÚR  by  měly  být  koncepčním  dokumentem  s omezením  závaznosti  územního  průmětu
(záměry vyznačené šipkami, stuhami, … = plakát, nikoli územně plánovací dokumentace,
resp. omezit grafický výstup a důraz klást na text);

▫ V ZÚR nelze dobře řešit jevy, které překračují administrativní hranice kraje; do struktury ÚP-
nástrojů je třeba doplnit legální nástroj, který umožní řešení takových „přeshraničních“ jevů;
řešením  může  být  dokumentace  o rozsahu  mezi  ZÚR  a  ÚP  s možností  přesnějšího
územního průmětu řešených jevů (měř. 1:50.000 až 1:25.000) a dále s možností vymezení
rozsahu  řešeného  území  stanoveného  podle  předmětu  řešení,  nikoli  jen  podle
administrativních hranic, tedy „plovoucí“ řešené území stanovované s ohledem na problémy,
které mají být řešeny = pracovní název „územní celek – ÚC“; 

▫ Příkladem  ÚC  s potřebou  specifického  vymezení  řešeného  území  a  zaměření  jsou
Metropolitní oblasti; pro tyto oblasti by mělo být pořízení dokumentace ÚC povinné(?); 

▫ Nový zákon si vyžádá rekodifikaci stavebního práva v širším rozsahu; 
▫ Strukturální plánování: 

- ZÚR a ÚC by měly být koncepčními dokumenty závaznými pro veřejnou správu;
- ÚC s řešeným územím vymezeným v rámci kraje by měl zadávat kraj nebo „plánovací

svaz obcí“; ÚC s řešeným územím vymezeným nad rámec kraje by měl zadávat stát,
resp. nově konstituovaný „ústřední orgán“ státu;

▫ Jak určit  ÚC, které bude zadávat  stát? Jak motivovat  kraje a obce k zadávání  ÚC (širší
kontext  krajinného  zázemí  obcí)?  –  Krajskými/státními  dotacemi  nadmístních  veřejně
prospěšných  investic??  Dořešit  zákonnou  povinnost  zpracování  ÚP  /  RP  ve  vztahu
k zaangažování obcí na řešení ÚC krajiny (viz tabulka)?

▫ Územní plán (ÚP) zadává obec;
▫ Zpracování ÚP v rozsahu správního území obce by mělo být povinné jen v případě, že obec

není  součástí  území  řešeného v ÚC.  Jestliže  je  obec zahrnuta do řešení  ÚC,  může být
rozsah území řešeného ÚP omezen na zastavěné území a plochy rozvojových zájmů obce,
případně může být zpracován RP pro plochy rozvojových zájmů obce.

▫ ÚP by měl být členěn na část směrnou a část závaznou:
- Směrná část ÚP by měla být koncepčním dokumentem závazným pro veřejnou správu;
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- Část ÚP závazná pro rozhodování by měla být redukována na vymezení zastavitelných
ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a zájmy (?);

▫ Regulační plán (RP) zadává obec nebo investor (jak bude garantován veřejný zájem obce
v případě, že RP zadává investor ??)

▫ Dokumentace  RP je  závazná  pro  rozhodování;  obsahuje  vymezení  zastavitelných  ploch
v detailu parcelace a veřejně prospěšných staveb a zájmů;

▫ RP může být  hlavní  (jedinou) dokumentací  řídící  vývoj obce za předpokladu,  že je  obce
součástí řešení ÚC (??);

▫ Obsah všech stupňů ÚPD by měl být rozšířen o ekonomický průmět?
▫ Územní studie má být konceptním dokumentem k prověření záměru -  např. jako podklad pro

změnu RP, ÚP, ÚC, … podrobnost zpracování (měřítko) a rozsah řešeného území se určuje
podle  povahy  řešené  problematiky;  pořizuje  stát,  kraj,  obec,  investor  –  podle  povahy
sledovaného záměru

Navrhovaná struktura nástrojů by měla být koncipována pro potřeby nového stavebního zákona /
strukturálního plánování – nebyla diskutována jako novela stávajícího zákona.

Struktura nástrojů územního plánování -
koncepce

druh 
podrobnost -

měřítko pořizovatel
povinné

zpracování míra závaznosti

1 PÚR
Politika  územního
rozvoje ČR 

schémata stát ano 
závazný pro

veřejnou správu

2 ZÚR
Zásady  územního
rozvoje kraje

1:100.000 -
1:200.000

kraj ano 
konceptní dokument

závazný pro
veřejnou správu

3 ÚC Územní celek 
1:50.000 -

1:25.000 resp.
dle potřeby

ústřední orgán
[stát];   kraj;

plánovací svaz
obcí

ne
konceptní dokument

závazný pro
veřejnou správu

? 
  ú
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ě 
úz

em
ně

 p
lá

no
va

cí
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um
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 ?

4 ÚP Územní plán 1:5.000 obec

ano - v
případě,
že není

zpracován RP
a ÚC krajiny 

směrná část:
konceptní dokument
pro veřejnou správu

závazná část pro
rozhodování:

zastavitelné plochy,
veřejně prospěšné

stavby 

zá
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á 
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5 RP Regulační plán 1:1.000 - 1:500 obec / investor

ano - v
případě,
že není

zpracován
ÚP; současně

musí být
zpracován
ÚC krajiny 

závazná část pro
rozhodování:

zastavitelné plochy,
veřejně prospěšné

stavby 

 

6 ÚS Územní studie dle potřeby dle potřeby ne
konceptní dokument
k prověření záměru

Záznam z jednání skupiny 1 vypracoval
Pavel Koubek
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Příloha 2
Náměty na změnu stavebního zákona v oblasti územního plánování

Workshop Asociace pro urbanismus a územní plánování
17. února 2017 - FA ČVUT v Praze

Shrnutí práce skupiny č. 2
Téma: Struktura a příslušnost nástrojů územního plánování
Účastníci:  Josef  Morkus,  Vanda  Císnerová,  Ervin  Severa,  Jana  Kaválková,  Miroslav  Tůma,
Zdeněk Černý, Jindřich Felcman
Diskusi vedla a zapsala shrnutí: Vlasta Poláčková

PÚR ČR
- pořizuje MMR pro území celé republiky
- má mít nadále část textovou i grafická schémata
- zvážit  vytvoření  podmínek  pro  specifický  režim  povolování  vybraných  záměrů

celorepublikového či celoevropského významu (např. záměry zařazené do sítě TEN-T a
TEN-N) případně formou podrobnější přílohy 

ZÚR krajů
- pořizuje úřad územního plánování kraje pro celý kraj

závaznost formou OOP: 
- pokud omezit  závaznost,  tak zejména u grafické části,  a  tím umožnit  větší  pružnost

při upřesňování  koridorů  v územních  plánech,  s tím,  že  pokud  nebudou  například
koridory v grafice závazné, nelze o nich dle ZÚR rozhodovat 

k obsahu:
- koridory 

o v případě  ponechání  závazného  vymezení  koridorů  nastavit  režim
zjednodušených změn pro sladění vymezení koridorů v ZÚR a ÚP minimálně pro
záměry TEN-T a TEN-N 

- posílit regulování prostorového rozvoje
o prostřednictvím  stanovení  podmínek  pro  sídla  podle  významu  ve struktuře

osídlení
o vymezením  oblastí  v závislosti  na  jejich  rozvojovém  potenciálu  (například

existence  veřejné  infrastruktury)  a  stanovením  podmínek  pro  rozvoj  v těchto
oblastech

Mezistupeň mezi ZÚR krajů a ÚP
- chápeme potřebu řešit vybraná území menší než kraj (například metropolitní oblasti a

aglomerace, oblasti cestovního ruchu, oblasti těžby či rekultivací, území se zvýšenou
ochranou přírody, a to i s přesahem do území jiné správní jednotky) a vybraná klíčová
témata (například dopravní stavby) podrobněji, než je obvyklé u ZÚR 

- domníváme se, že výše uvedené lze řešit v územních studiích, jejichž obsah může být
poté zezávazněn v ZÚR kraje a v ÚP

- takový  postup  je  pružnější  z hlediska  pořizování,  jednodušší  z pohledu  schvalování,
a tedy i řešení problémů

ÚP
- pořizuje obec s příslušným odborným vybavením pro území obce
- nedoporučujeme dvě samostatné kategorie lišící se podrobností v závislosti na velikosti

obce
- nedoporučujeme  ani  zjednodušený  plán  bez  kompetence  k povolování  doplňovaný

masivně samostatně pořizovanými RP 
- navrhujeme tedy  ÚP závazný  s možností  zpodrobnění  („s  prvky  regulačního  plánu“)

ve vybraných částech řešeného území nebo i v celém řešeném území
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- ponecháváme možnost požadovat jako podklad pro rozhodování ve vybraných plochách
regulační  plán,  územní  studii  a  dohodu  o  parcelaci  (tyto  plochy  budou  v grafice
vymezeny)

- navíc navrhujeme možnost stanovit  v ÚP obecné podmínky (nebudou tedy v grafické
části  předem vymezeny)  pro  možnost  požadovat  RP pro  plochy,  kde tyto  podmínky
budou naplněny (např. povinnost pořídit RP při umisťování obchodních center, případně
jiných záměrů s výrazným dopadem na veřejnou infrastrukturu) 

- doporučujeme  zabývat  se  přiměřeným  způsobem  v územních  plánech  ekonomií
(proveditelností) navrženého rozvoje

RP
- pořizuje obec s příslušným odborným vybavením pro plochu vymezenou v ÚP, nebo pro

plochu, která splňuje podmínky stanovené v ÚP
- RP může být pořízen, i když to v ÚP nebylo stanoveno
- po  diskusi  jsme došli  k závěru,  že  různé  postupy  pořizování  RP opodstatňují  různé

podmínky, za kterých se pořizují
- takže typ  „veřejný„  a „investorský“ doporučujeme ponechat
- pokud to bude možné, stanovit jednodušeji podmínky pro jejich pořízení, aby to nebylo

odrazující, jako dnes

V dalším textu jsou uvedeny náměty pro nový SZ, u kterých nedošlo k plné názorové shodě
účastníků naší pracovní skupiny: 

Mezistupeň mezi ZÚR krajů a ÚP
- pokud  bychom  chtěli  zezávaznit  podrobnější  řešení,  než  je  obvyklé měřítko

dokumentace krajů, mělo by to být součástí dokumentace ZÚR (pořízení ve společném
režimu projednání)

- v daném podrobněji řešeném území by pak bylo platné jen toto podrobnější řešení
RP – nahrazující ÚR

- Tento  institut  otevíral  možnost  transparentního  procesu  se  zapojením  veřejnosti
i politického vedení, které navíc mohlo investorovi ušetřit  čas potřebný pro navazující
územní  řízení.  Právě  pro  záměry  typu  obchodní  centra,  velké  administrativní  či
rezidenční komplexy tak měl tento institut svoje opodstatnění. Toto opodstatnění ovšem
ztratil, když nemohl být použitý na záměry posuzované v EIA. 

- Takže navrhujeme navrácení RP nahrazujícího územní rozhodnutí  i  pro záměry EIA,
ideálně upraveného v zákoně tak, aby tomu bylo aspoň trochu rozumět.
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