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JUDIKATURA

5 As 85/2015 – 29 - předloženo rozšířenému senátu

Ve věci je zásadní posouzení sporné právní otázky, zda obec, která vydala 
územní plán jako opatření obecné povahy, je účastníkem přezkumného 
řízení o jeho zrušení a zda je oprávněna podat řádný opravný prostředek 
(odvolání) proti rozhodnutí o zrušení vydaného územního plánu. 



30A 75/2014-85

• Neodůvodněné nezahrnutí pozemku do zastavěné části území v ÚP

• „..Navrhovatel uvedl, že parcela č. 96/16 již byla předmětem rozhodování Krajského soudu 
v Hradci Králové, když ten rozsudkem ze dne 31. 5. 2012, č.j. 30A 10/2012-68, zrušil 
napadaný územní plán v té jeho části, podle níž byl pozemek parc. č. 96/16 v kat. území 
Špindlerův Mlýn zahrnut do funkční plochy ostatní krajinná zeleň. Navrhovatel měl 
vzhledem k tomu za to, že nastala situace, kdy jeho funkční určení přestalo být územním 
plánem řešeno, a to včetně otázky, zda je v zastavěném či nezastavěném území obce…“

• Jiného názoru je však stavební úřad Městského úřadu Špindlerův Mlýn, podle něhož krajský 
soud zmíněným rozsudkem nezrušil zařazení parcely č. 96/16 do nezastavěného území, což 
má za základní překážku toho, aby mohlo být žádosti navrhovatele vyhověno. 

• „…Pro vymezení zastavěného území obce má pojem „intravilán“, jehož se navrhovatel 
dovolával, zvláštní význam. To proto, že podle § 58 odst. 2 první věty stavebního zákona se 
pozemky v intravilánu zahrnují do zastavěného území obce vždy!...“ 

• „..Jinými slovy, část zastavěného území obce v rozsahu intravilánu platného ke dni 1. 9. 
1966, je z hlediska materiálního tou jeho částí, o níž vzhledem k této skutečnosti 
zastupitelstvo obce ani rozhodovat nemůže…“



• NSS stížnost zamítnul

6 AS 135/2015 – 79  - kasační stížnost k předchozímu rozsudku KS 



Nález ÚS IV. ÚS 3572/14

• I. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Aos 2/2013-69 ze dne 18. září 2014 
bylo porušeno základní právo stěžovatelů na soudní a jinou právní ochranu, 
garantované ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

• II. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Aos 2/2013-69 ze dne 18. září 2014 se 
zrušuje.

• Potvrzení aktivní legitimace spolku (v daném konkrétním nálezu)

• „.. Pro tento případ je žádoucí, aby prostor k soudní ochraně dostali nejen 
jednotlivci samotní, ale též právní subjekty, do nichž se sdružují…“



40A 4/2015-131

• Ze shora uvedené judikatury a znění právních norem je patrné, že zákonodárce

nepočítal s tím, že vypracování územní studie, která má za úkol dotvořit územní plán, bude

realizováno na samém konci platnosti územního plánu, jak uvádí odpůrce, ale naopak by

s jejich realizací mělo být započato v co možná nejkratší době po přijetí územního plánu.

Doba stanovená pro vypracování územní studie by neměla přesahovat dobu, ve které dochází

k vyhodnocování územního plánu ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona,

neboť k vyhodnocení by měly být již shromážděny dostupné podklady, ke kterým patří

i územní studie.



40A 4/2015-131

• Je tak nutno konstatovat, že lhůta stanovená v územním plánu pro pořízení

územní studie, resp. pro její zápis do systému evidence územně plánovací činnosti, by měla

být stanovena maximálně v jednotkách let, což ostatně sám odpůrce měl původně v úmyslu,

když v první verzi návrhu územního plánu z roku 2010 měly být územní studie vypracovány

do konce roku 2015. Na základě shora uvedeného je v daném případě nutno konstatovat, že

lhůta pro pořízení územních studií v trvání 18 let je lhůtou zcela nepřiměřenou a v rozporu

s ustanovením § 2 odst. 3 a 4 správního řádu, neboť vykazuje prvky libovůle a diskriminace

navrhovatelky.


