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KONTROLY PROVEDENÉ V 1. POLOLETÍ 2016:

 Hradec Králové

 Broumov

 Hronov

 Náchod

 Smiřice

 Nechanice

 Jinolice



 žádná konkrétní opatření k nápravě nebylo 

třeba ukládat

 byla uplatněna pouze metodická doporučení



§ 53 stavebního zákona

problematika zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách 

a návrhu vyhodnocení připomínek 



K problematice zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách bylo 
z metodického hlediska připomenuto, že na postupy a řízení se 

v souladu s ustanovením § 192 stavebního zákona použijí 

ustanovení správního řádu, pokud stavební zákon nestanoví 

jinak.

Dále bylo upozorněno, že návrhy rozhodnutí o námitkách je 

nezbytné zpracovávat v souladu s požadavky ustanovení § 68 

správního řádu, ve kterém se mimo jiné stanoví, že rozhodnutí 

obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. 



Návrh vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu se

zpracovává podle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona

souhrnně za obě etapy projednávání, vyhodnotí se v něm

jednak připomínky k návrhu územního plánu pro společné

jednání podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona a rovněž

připomínky k návrhu pro veřejné projednání podle § 52 odst. 3

stavebního zákona.



Doporučení

V případech, kdy nebyly k projednávanému návrhu územního

plánu nebo jeho změny uplatněny žádné připomínky, ve smyslu

ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona, ani žádné

námitky a připomínky, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3

stavebního zákona, bylo pořizovatelům doporučeno dotčeným

orgánům a krajskému úřadu v rámci postupu podle ustanovení

§ 53 odst. 1 stavebního zákona tuto informaci také sdělovat.



Příklad sdělení k pořizování územního plánu nebo jeho změny:

„Na základě ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona vám 

sdělujeme, že k projednávanému

návrhu územního plánu (návrhu změny územního plánu) nebyla 

uplatněna žádná námitka ani připomínka.“



§ 46 stavebního zákona

návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny



V souvislosti s podanými návrhy na pořízení změn územních

plánů byli pořizovatelé upozorněni na obsah ustanovení § 46

odst. 2 a 3 stavebního zákona a nutnost uplatněné návrhy

posoudit z hlediska jejich úplnosti a souladu s právními

předpisy a následně se svým stanoviskem bezodkladně

předložit příslušnému zastupitelstvu k rozhodnutí.



§ 46 stavebního zákona

(2) Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního 

plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními 

předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je 

v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel 
nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, 

pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost 

navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce 

příslušnému k vydání územního plánu. 

(3) Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, 

pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně 

předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání 

územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje 

obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního 
plánování.



V rámci kontrol na úseku územního plánování bude i nadále

krajským úřadem důsledně kontrolováno plnění povinnosti

vyplývající z ustanovení § 162 stavebního zákona.

§ 162 odst. 5  a 6 stavebního zákona

Úřad územního plánování a obecní úřad, který splňuje podmínky

pro výkon pořizovatele, podává krajskému úřadu návrhy

na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti za svůj
správní obvod.



PLÁN KONTROL NA 2. POLOLETÍ 2016:

01.07. – 31.07.2016

13.09. - 23.09.2016

11.10. - 21.10.2016

08.11. - 18.11.2016

06.12. – 16.12.2016

 Vrchlabí

 Trutnov

 Police nad Metují

 Vamberk

 Lázně Bělohrad



DÁLE BUDE PROVEDENA 

KONTROLA OBCÍ I. TYPU:

Potštejn – červenec 2016

Zlatá Olešnice – srpen 2016


