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Plánování a rozhodování v území

Od prvotního záměru postavit nějakou stavbu nebo realizovat 
nějaký zásah v území až po reálné uskutečnění tohoto záměru 
musí proběhnout poměrně složitý proces kroků.



  

Plánování a rozhodování v území

Pro školskou praxi můžeme zjednodušeně konstatovat, že 
projekt nové stavby nebo projekt nového zásahu do území:

1. musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, tj. 
musí být v souladu s  územním plánem obce, který musí být 
zase v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a ty 
musejí být v souladu s republikovou politikou územního 
rozvoje

2. musí být v rámci územního rozhodování/územního řízení 
schválen/povolen

3. musí být některé projety posouzeny a schváleny v procesu 
posuzovaní vlivů na životní prostředí – EIA



  

Účast veřejnosti

Veřejnost se tak např. v procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace může zapojovat v různých formách: může mít 
svého zástupce nebo mohou občané založit občanské sdružení 
nebo může každý občan vystupovat sám za sebe. A samozřejmě 
se uvedených procesů/kroků mohou zúčastnit i vlastníci pozemků, 
jichž se plánované kroky dotýkají.



  

Účast veřejnosti

V rámci územního rozhodování/územního řízení se veřejného 
ústního jednání mohou účastnit i osoby z řad veřejnosti, které jsou 
pak oprávněny podávat připomínky k  projektovanému zásahu. 
Pro tyto účely se může veřejnost nechat zastupovat společným 
zástupcem.



  

Účast veřejnosti

Jednou ze zásad procesu EIA je i zásada účasti veřejnosti. 
Veřejnost se tak procesu EIA může zúčastnit různým způsobem: 
každý může vystupovat sám za sebe nebo jsou zájmy občanů 
hájeny prostřednictvím místně příslušného občanského sdružení 
nebo do procesu vstupuje obecně prospěšná společnost, která má 
jako předmět činnosti ochranu veřejných zájmů.



  

Nástroje územního plánování

Územně plánovací podklady

    Územně analytické podklady

    Územní studie

Politika územního rozvoje

Územně plánovací dokumentace

    Zásady územního rozvoje

    Územní plán

    Regulační plán

Územní opatření

    Územní opatření o stavební uzávěře

    Územní opatření o asanaci území



  

Územně plánovací podklady

Územně analytické podklady

ÚAP jsou v podstatě základní informace o území, obsahují 
informace o současném stavu území, vyhodnocují současný stav 
vzhledem k vývoji území, stanovují hodnoty území a limity využití 
území. Z hlediska budoucích zásahů do území se ÚAP věnují 
hrubému vymezení budoucích zásahů a problémů, které je 
v území třeba řešit.



  

Územně plánovací podklady
Územně analytické podklady – výkres hodnot území

Zdroj: Geoportál územního plánování JMK, http://up.kr-jihomoravsky.cz.

http://up.kr-jihomoravsky.cz/


  

Územně plánovací podklady
Územně analytické podklady – výkres limitů území

Zdroj: Geoportál územního plánování JMK, http://up.kr-jihomoravsky.cz.



  

Územně plánovací podklady
Územně analytické podklady – výkres záměrů změn v území

Zdroj: Geoportál územního plánování JMK, http://up.kr-jihomoravsky.cz.

http://up.kr-jihomoravsky.cz/


  

Územně plánovací podklady
Územně analytické podklady – výkres závad v území

Zdroj: Geoportál územního plánování JMK, http://up.kr-jihomoravsky.cz.

http://up.kr-jihomoravsky.cz/


  

Územně plánovací podklady
Územně analytické podklady – výkres střetů zájmů v území

Zdroj: Geoportál územního plánování JMK, http://up.kr-jihomoravsky.cz.

http://up.kr-jihomoravsky.cz/


  

Územně plánovací podklady

Územní studie

ÚS se zpravidla důkladně věnuje vybraným problémům v území, 
které zmiňují ÚAP. Vybrané problémy jsou zpracovány podrobněji 
a do větší hloubky než u ÚAP.

http://up.kr-jihomoravsky.cz/


  

Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje (PÚR) je zpracovávána pro území 
celého státu, není tedy tak podrobná jako např. zásady územního 
rozvoje kraje nebo územní plán obce. PÚR komplexně 
v republikovém měřítku řeší a koordinuje problematiku územního 
rozvoje a to i v  přeshraničních a mezinárodních souvislostech.



  

Politika územního rozvoje

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Politika územního rozvoje, http://www.mmr.cz.



  

Územně plánovací dokumentace

Zásady územního rozvoje

ZÚR jsou vlastně jakousi méně podrobnou obdobou územního 
plánu, avšak nikoliv pro pro území obce, ale pro území celého 
kraje. ZÚR tak např.

● stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje

● vymezuje plochy nebo koridory nadmístního významu

● stanovují plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3835c0be-0a2e-43b4-8268-f674531d1451


  

Územně plánovací podklady
Zásady územního rozvoje JMK – výkres ploch a koridorů 

nadmístního významu

Zdroj: Geoportál územního plánování JMK, http://up.kr-jihomoravsky.cz.



  

Územně plánovací dokumentace

Územní plán

ÚP např. stanovuje:

● základní koncepci rozvoje území obce

● ochranu hodnot území obce

● plošné a prostorové uspořádání území obce (urbanistickou 
koncepci)

● uspořádání krajiny

● koncepci veřejné infrastruktury

● zastavěné území

http://up.kr-jihomoravsky.cz/


  

Územně plánovací podklady
Územní plán města Brna

Zdroj: http://gis.brno.cz/tms/html/uzemni_plan.



  

Územně plánovací podklady
Územní plán města Brna – připravovaný ÚP, varianta I, hlavní 

výkres

Zdroj: http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/.

http://gis.brno.cz/tms/html/uzemni_plan/index.php?BBOX=-599681,-1162351,-597080,-1160186&client_lang=cz_win&subproject=up&MAP=uzemni_plan_html&client_type=map_html&WIDTH=930&HEIGHT=775&m_next_time=1&m_next_time=1&m_map_size=large_map&m_polohopis=true&m_orientplan=false&m_orto=false&m_X=-597823.8123844732&m_Y=-1161028.6469500924&m_zoombar=1


  

Územně plánovací podklady
Územní plán města Brna – připravovaný ÚP, varianta I, hlavní 

výkres, legenda

Zdroj: http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/.

http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/vykresova-cast/ke-stazeni-pdf/varianta-i/#c4460790


  

Územně plánovací dokumentace

Regulační plán

RP se zpracovává zpravidla pro část území obce a v řešeném 
území stanoví podrobně podmínky pro využití jednotlivých 
pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot 
území aj.

http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/vykresova-cast/ke-stazeni-pdf/varianta-i/#c4460790


  

Územně plánovací podklady
Přehled podrobnější ÚPD – přehled regulačních plánů

Zdroj: http://gis.brno.cz/tms/podr_upd_a.



  

Územně plánovací podklady
Regulační plán – Slavonice

Zdroj: http://www.usbrno.cz/.

http://gis.brno.cz/tms/podr_upd_a/index.php#c=-598128%2C-1160719&z=4&l=blank_base,orto,parcely_vnk,mc_tiles,podr_upd_a&p=&


  

Zdroj: Geoportál územního plánování JMK, http://up.kr-jihomoravsky.cz.

Geoportál územního plánování JMK

http://www.usbrno.cz/images/galerie/m03c2g0.jpg


  

Územní rozhodování / územní řízení

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí je výsledkem procesu územního řízení, kdy 
stavební úřad vydává akt rozhodnutí o umístění stavby, o změně 
využití území, o změně stavby, o dělení pozemků, o  scelování 
pozemků, o ochranném pásmu. Za určitých podmínek může 
stavební úřad místo územního rozhodnutí vydat v rámci územního 
řízení územní souhlas.

 Územní rozhodnutí může být za stanovených podmínek 
nahrazeno územním souhlasem, regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou.

http://up.kr-jihomoravsky.cz/


  

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

   Účelem procedury posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) je 
vyhodnotit pravděpodobný vliv navrhovaného záměru v území na 
životní prostředí. Posuzují se vlivy nejen na přírodní složky 
životního prostředí, ale také na ekosystémy, krajinu, na lidské 
zdraví, hmotný majetek i kulturní památky.

V rámci EIA se posuzují záměry a koncepce. Záměrem jsou 
zpravidla stavby a činnosti, které svým dopadem na životní 
prostředí nepřesahují mimo území ČR. Koncepcemi jsou pak 
zpravidla strategické plány, politiky a plány, které jsou pořízeny z  
podnětu orgánu veřejné správy, a které mohou svým dopadem na 
životní prostředí přesáhnout státní hranice.



  

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Cenia – informace o EIA

Zdroj: Cenia, http://www.cenia.cz/.



  

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Cenia – informace o vybraném záměru

Zdroj: Cenia, http://www.cenia.cz/.

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY


  

Vybrané příklady podmínek prostorové 
organizace území

   „V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý 
materiál zhoršovat průběh povodně, oplocení pozemku musí být 
zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí 
umožnit snadný průchod povodňových průtoků.“

   „Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi 
nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic 
pozemků nesmí být menší než 2 m. …“

„K umisťování a povolován staveb, jakož i jiným činnostem, které 
by mohly snížit nebo  změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas 
orgánu ochrany přírody. ...“

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY
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