
PODNĚTY K DISKUSI – WORKSHOP AUÚP – 26.9.2017

A. Nástroje územního plánování – otázky v návaznosti na vyhodnocení ankety 
Workshopu AUÚP 02.2017

PÚR - účel a užití:
50% respondentů hodnotí stávající podobu (text + grafická schémata PÚR) jako vyhovující. 
67% respondentů nedoporučuje zavedení specifického režimu povolování vybraných 
záměrů celorepublikového (celoevropského) významu (např. formou podrobnější přílohy 
PÚR).
 Je možné z praxe doporučit nějaké podněty, které zvýšily efektivitu průmětu záměrů 

PÚR do ÚPD?  

ZÚR - účel a užití:
73% respondentů zastává názor, že ZÚR by neměly být vydávány formou OOP ve stávající 
podobě
 Volit úplný odklon od vydávání formou OOP – tj. pojímat ZÚR jako nositele „směrné“ 

koncepce [grafika ve formě schémat s důrazem na text]? – tedy zcela vyloučit závaznost 
územního vymezení koridorů [které neodpovídá podrobnosti měřítka zpracování ZÚR] // nebo 
jen omezit závaznou část vydávanou formou OOP – tj. ponechat vymezení koridorů 
jako závazné, ale stanovit režim zjednodušených změn pro jejich zpřesnění v ÚP a 
zajištění souladu se ZÚR? [ale závazně vymezené koridory v měřítku zpracování ZÚR je často 
třeba územně zpřesňovat – to vyvolává změny ZÚR]

 Pokud budou ZÚR nadále vydávané formou OOP: jaká je představa výše zmíněného 
zjednodušení změn ZÚR / ÚP? Měla by se zpřesnit definice pojmu a právního smyslu
vymezení „koridoru“ v úrovni ZÚR? Jak zajistit a umožnit větší pružnost pro územní 
zpřesňování koridoru?

Mezistupeň ZÚR a ÚP – účel a užití:
67% respondentů postrádá dokumentaci podrobnějšího měřítka než ZÚR a širšího záběru 
než ÚP
 Zavést nový stupeň ÚPD s rozsahem a podrobností zpracování mezi úrovní ZÚR a 

ÚP [kdo by jej měl pořizovat? jaké výhody / nevýhody by to mělo?] // nebo volit variantu 
zpracování vybraných území v podrobnějším měřítku formou územních studií a jejich 
následným „zezávazněním“ v rámci ZÚR / ÚP? [ - jaké výhody / nevýhody by to mělo? - jaká 

je představa procesního postupu „zezávaznění“? – musí být taková studie součástí dokumentace ZÚR / 

ÚP? - musí být pořízena ve společném režimu projednání? – kdo by ji měl pořizovat?] 
poznámka: varianta zezávaznění územních studií byla v anketě mírně nadpoloviční většinou respondentů (57%) 
zamítnuta

 Mělo by být řešené území takového stupně ÚPD (/ studie) stanoveno pevně (např. 
hranicemi správního obvodu ORP) nebo volně určeno podle předmětu řešení (např. i 
s přesahem administrativní hranice kraje – tzv. „plovoucí“ řešené území)?

 Mělo by být zpracování tohoto stupně (/ studie) předepsáno pro některé oblasti jako 
povinné? (metropolitní oblasti, území se zvýšenou ochranou přírody, oblasti těžby a 
rekultivací, oblasti cestovního ruchu, …)

ÚP – účel a užití:
80% respondentů zastává názor, že ÚP musí být vždy zpracován v rozsahu administrativní 
hranice správního území obce; 
 Jaké výhody / nevýhody by mělo zjednodušené pojetí ÚP jako nositele „směrné“ 

koncepce závazné jen pro veřejnou správu s omezením kompetence pro povolování 
staveb, resp. její přenesení na úroveň RP – co to prakticky znamená? [aplikace praxe: 

Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko, …] – jedná se o úplný odklon od formy OOP?
 Jaké výhody / nevýhody by mělo omezení rozsahu závazné části vydávané formou 

OOP (právně přezkoumatelné) v zásadě např. jen na vymezení zastavitelných ploch 
a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a zájmy? – tj. rozdělení obsahu ÚP na 
závaznou a směrnou část?



 Jaké výhody / nevýhody by měla stabilizace stávající praxe? – každý ÚP zůstane 
v plné míře závazným OOP bez vymezení směrné části?

 Má být grafické vymezení ploch s podmínkou vypracování regulačního plánu, územní
studie nebo dohody o parcelaci povinné pro každý ÚP? – nebo stačí obecné verbální 
stanovení podmínek pro jejich vypracování? Může být RP, ÚS, … pořízen, i když to 
v ÚP není stanoveno?

57% respondentů preferuje možnost zpodrobnění vybraných částí ÚP (nebo celého ÚP 
malé obce) do úrovně RP
 Musí zpodrobněné části ÚP (lokality) obsahovat všechny náležitosti RP // nebo jen 

zjednodušenou formu „základních regulačních prvků“?
 Jak se zpodrobnění vybraných částí ÚP do úrovně RP promítne do nároků na proces 

projednání takové dokumentace? Nepůjde pak o dvě kategorie ÚP?

RP – účel a užití:
87% respondentů zastává názor, že RP vždy zadává (a hradí) obec nebo investor a pořizuje 
vždy obec s příslušným odborným vybavením – a to pro plochu vymezenou v ÚP a 
splňující podmínky ÚP; RP může být pořízen i když to v ÚP nebylo stanoveno; 

80% respondentů zastává názor, že rozdíl v osobě investora není důvodem pro rozdílné 
podmínky a postup pořizování RP – doporučuje se zjednodušit stávající praxi a zrušit 
rozdělení na RP z podnětu (veřejný) a RP na žádost (investorský) 
 Jaké výhody / nevýhody by mělo opětné zavedení institutu RP nahrazujícího ÚR? – a

to i pro záměry vyžadující vyhodnocení EIA!? Měl by být tento institut stanoven jako 
podmínka pro každý RP // nebo jen možnost? [větší šíře možností povede vždy k širšímu 
spektru typů RP]

B. Vztahy a úroveň závaznosti jednotlivých nástrojů územního plánování

Závaznost koncepce dnes  
 Současný stavební zákon stanovuje posloupnost závaznosti jednotlivých stupňů 

ÚPD:
▫ PÚR je závazná pro pořizování a vydávání ZÚR, ÚP, RP a pro rozhodování v území (§31, odst. 4 SZ);
▫ ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání ÚP, RP a pro rozhodování v území (§36, odst. 5 SZ)
▫ ÚP je závazný pro pořízení a vydání RP …, pro rozhodování v     území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí   (§43, 

odst. 5 SZ);
▫ RP   je závazný pro rozhodování v území  , - může nahradit územní rozhodnutí  (§61, odst. 2 SZ);

 Je žádoucí zásadu postupného zpřesňování závaznosti koncepce v jednotlivých 
stupních ÚPD shora dolů zachovat?   [PÚR ČR ► ZÚR ► (.?.) ► ÚP ► RP ► ÚR]

 Je nějaký rozdíl mezi „rozhodováním v území“ na základě PÚR; ZÚR a ÚP,resp. RP? 
– viz odstavec „Závaznost pro rozhodování …“:

Užívané způsoby (druhy) závaznosti ÚPD  
 Z dosavadní praxe je možné odvodit následující druhy závaznosti ÚPD:

▫ ÚPD vydaná formou OOP;
▫ ÚPD schválená usnesením (vlády / ministerstva / orgánu samosprávy kraje / obce) – zpravidla členěná na:

- závaznou část
- směrnou část

▫ ÚPD / ÚPP jako podklad směrného charakteru;
[vlastnosti / druh závaznosti - viz přiložená tabulka]

 Navrhněte přiřazení druhu závaznosti každému navrhovanému stupni ÚPD!

Závaznost pro rozhodování  a  vydání územního rozhodnutí
 Poskytují jednotlivé stupně dokumentace dostatečné podklady pro odpovědné 

rozhodování o území? – nebo úroveň rozhodování může odpovídat vždy jen úrovni, 
měřítku a podrobnosti zpracování toho kterého stupně dokumentace? Bylo by vhodné
ve vazbě na stupně ÚPD, které slouží jako podklad pro rozhodování, rozlišit také 
váhu (závaznost) příslušného druhu rozhodnutí? 

 Od kterého stupně ÚPD má být umožněno vydání územního rozhodnutí?
Poznámka - dnes platný SZ: ZÚR ani VVURÚ nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo 
navazujícím rozhodnutím (§36, odst. 3 SZ); ÚP nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem RP nebo ÚR 
(§43 odst. 3 SZ)



 Zpětná vazba „zezávazněných“ jevů: je možné stanovit zjednodušený obecný postup 
změny (kontinuální aktualizace) vyššího stupně ÚPD, jestliže jejím cílem je 
zapracování jevů, které v ní nebyly řešeny v potřebném detailu, ale jejich zpřesnění 
plyne z řešení projednaného a vydaného (tedy platného) nižšího stupně ÚPD? 
[uvedený model vyžaduje kontinuální aktualizaci ÚPD všech stupňů // nebo postup obdobný s dnešním §
43, odst. 1 SZ – viz příklad:
dnes platný SZ:  „Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, mohou být součástí ÚP, pokud to 
krajský úřad ve stanovisku podle § 50, odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce 
nevyloučí“ (§43 odst. 1 SZ) – nebylo by možné uvedený postup uplatnit na případ zpřesnění vymezených 
koridorů a ploch veřejné infrastruktury?

Podmínky pro zajištění kontinuální aktualizace ÚPD, jejího pořizování, interpretace 
a uplatnění:
 Je možné zajišťovat kontinuální aktualizaci ÚPD nadále jejím pořizováním formou 

výběrových řízení zpracovatele za nejnižší / ekonomicky nejvýhodnější cenu? Jaké 
jsou dosavadní zkušenosti (pořizovatelů / zpracovatelů / uživatelů) s touto praxí?

 Jaká kriteria [vybavenost technická / personální] by měl splňovat zpracovatel ÚPD? Mají být
kriteria stejná pro zpracovatele všech druhů dokumentací nebo mají být 
odstupňována podle druhu dokumentace (ZÚR / … / ÚP / RP / …)?  [v případě ZÚR – … 
– ÚP by měl být hlavním motivem koncepce veřejný zájem; v případě RP – a podrobnější dokumentace  
dochází k překryvu s investorským zájmem, …]  

 Jaká kriteria [vybavenost technická / personální] by měl splňovat uživatel (pracovník ÚÚP), 
který ÚPD interpretuje a poskytuje územně plánovací informaci?

 Jaká (a kde) by měla být role Architekta města / oblasti … a v čem spočívá?
 Nabízí se jiný způsob pořizování ÚPD? [např. stálá pracoviště pro stanovené oblasti? (Belgie, 

Rakousko, …)]

Aktuální a závazné (garantované) informace o území jako základ pro kontinuální 
aktualizaci ÚPD (ÚAP & P+R)
 Naplňuje současná úroveň ÚAP původní záměr podstatného omezení potřeby 

průzkumu a rozboru řešeného území? – do jaké míry? 
 Mají být ÚAP nadále členěny na 1) sběr, třídění a uložení dat od poskytovatelů jevů 

…a 2) analytickou část Rozboru udržitelného rozvoje? 
 Je struktura jevů ÚAP vyhovující? – je třeba ji redukovat? // - rozšířit?
 Jaké mají být požadavky na poskytovatele jevů a garanci informací o území, aby data

byla využitelná v rámci ÚPD? [požadavky na obsah a strukturu dat] 
 Jaké mají být požadavky na Správu a údržbu dat? [operativní aktualizace / výdajový formát ..]

 Kdo (proč a v které fázi) má vypracovávat doplňující průzkumy a rozbory území? 
[specializovaná firma analytiků? – pořizovatel? – zpracovatel dokumentace?]

 Zajištění informačního toku (zpětné vazby) o jevech zpřesněných (upravených) 
v rámci zpracování a vydání ÚPD od projektanta zpět k poskytovateli
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