
NÁLEŽITOSTI  ŽÁDOSTÍ ZASÍLANÝCH  

KRAJSKÉMU ÚŘADU



Podle ustanovení § 6 odst. 1 stavebního zákona obecní úřad

obce s rozšířenou působností pořizuje v přenesené působnosti

územní plán pro území obce a na žádost obce ve svém správním

území.

Podle ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona je pořizovatelem

územně plánovací dokumentace obecní úřad, který zajistí splnění

kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

podle § 24 stavebního zákona vykonává působnost přenesenou.

Územně plánovací dokumentace je tedy pořizována v rámci

přenesené působnosti.



V případě, kdy obec pořizuje územně plánovací dokumentaci na

základě smlouvy s osobou splňující požadavky uvedené v § 24

stavebního zákona je třeba, aby zasílané podklady byly

opatřeny podpisem oprávněné osoby pořizovatele.

Podle ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřízení) zajišťuje výkon přenesené

působnosti tajemník úřadu.

U obcí, které nemají ustanovenu funkci tajemníka úřadu

vykonává přenesenou působnost podle ustanovení § 103, odst. 4

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

starosta obce.



Podle ustanovení § 111 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) se:

Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené

působnosti orgánů obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví

označují slovy "Obecní úřad" ("Městský úřad", "Úřad městyse") s

uvedením názvu obce, městyse nebo města.

Vypracovávají-li písemnosti odbory obecního (městského) úřadu

nebo úřadu městyse, uvede se pod záhlavím též název odboru,

který písemnost vyhotovil. Stanoví-li zvláštní zákon jiné označení

odboru, uvede se toto označení



Předepsanému označení úředních písemností v jejich záhlaví má

odpovídat i jejich označení příslušně znějícím úředním razítkem v

závěru dané úřední písemnosti.



Příklad nesprávného vyhotovení



Příklad správného vyhotovení



Příklad správného vyhotovení



NEDOSTATKY ZJIŠTĚNÉ U 

ZVEŘEJNĚNÉHO OPATŘENÍ OBECNÉ 

POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE



Podle ustanovení § 165 stavebního zákona pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací 

dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Podle ustanovení § 53, odst. 4 písm. c) pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména  s 

požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Zveřejněná územně plánovací dokumentace musí mít i další náležitosti vyplývající z příslušných právních 

předpisů. 

Pořizovatel je tedy povinen zkontrolovat úplnost předané územně plánovací dokumentace. Nelze považovat 

za vydanou územně plánovací dokumentaci „rozpracovaný“ návrh, kdy ve zveřejněné dokumentaci nejsou 

uvedeny všechny údaje. Příkladmo lze uvést, že na úřední desce je způsobem umožňujícím dálkový přístup 

zveřejněna územně plánovací dokumentace v následujícím provedení:








