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Politika územního rozvoje ČR

§ 31 stavebního zákona – účel PÚR ČR
§ 32 stavebního zákona – obsah PÚR ČR

Vazba na PÚR u ZÚR/ÚP/rozhodování v území
§ 36 odst. 3 a 4 stavebního zákona
§ 43 odst. 3 stavebního zákona

PÚR ČR – ZÁVAZNÁ pro pořizování a vydávání ZÚR, ÚP a pro rozhodování v 
území

- schvalována vládou ČR;
- pořizována Ministerstvem pro místní rozvoj;
- aktualizována na základě zprávy o uplatňování v pravidelných 4 letých cyklech (další

zpráva o uplatňování PÚR ČR bude předložena vládě do 30. 4. 2019) nebo v případě
naléhavého veřejného zájmu na základě rozhodnutí vlády

K dnešnímu dni platí PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 (schválena vládou ČR
dne 15. 4. 2015, závazná od 17. 4. 2015)

- http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-
Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky


Politika územního rozvoje ČR

PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 obsahuje:
1) Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
- stanoveno 23 priorit
- metodická pomůcka MMR vysvětlující jednotlivá ustanovení
https://www.mmr.cz/getmedia/ef63d369-c962-4616-a686-
1195bf5e6b17/2016_III_07-Pomucka-k-uplatnovani-republikovych-priorit.pdf

2) Rozvojové oblasti a rozvojové osy (v případě KHK – OB4 Hradec Králové/Pardubice, OS4

Praha – Hradec Králové/Pardubice (podíl dálnice D11) – Trutnov – hranice ČR/Polsko (-Wroclaw)

3) Specifické oblasti (v případě KHK – SOB7 – Krkonoše – Jizerské hory)

4) Koridory a plochy dopravní infrastruktury (v případě KHK – ŽD2 – Koridor Pardubice –

Hradec Králové, D11 – Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř, R11 Jaroměř – Trutnov – hranice ČR,R35b –
Úlibice – Hradec Králové, S5 – Turnov-Rovensko pod Troskami- Úlibice)

5) Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících záměrů (v případě KHK –

P5 – koridor pro plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji
Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod –
Kudowa Zdrój, LAPV – lokality pro akumulaci povrchových vod – Pěčín, Fořt, Babí, Žamberk, Lukavice)

6) Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování

https://www.mmr.cz/getmedia/ef63d369-c962-4616-a686-1195bf5e6b17/2016_III_07-Pomucka-k-uplatnovani-republikovych-priorit.pdf


Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

§ 36 stavebního zákona – obsah a účel ZÚR

Vazba na ZÚR u ÚP/RP/rozhodování v území
• § 36 odst. 5 stavebního zákona
• § 43 odst. 3 stavebního zákona
• § 90 písm. a) stavebního zákona 

ZÚR KHK – ZÁVAZNÉ pro pořizování a vydávání ÚP , RP a pro rozhodování v 
území

- vydány formou opatření obecné povahy;
- pořízeny Krajským úřadem Královéhradeckého kraje;
- aktualizovány na základě zprávy o uplatňování v pravidelných 4 letých cyklech nebo

na základě rozhodnutí zastupitelstva (§ 42 odst. 6 stavebního zákona –
oprávněný investor – po rozhodnutí zastupitelstva se nepořizuje zpráva o
uplatňování);

- zpracovány a vydány v měřítku 1 : 100 000;
- v současné době se projednávají dvě aktualizace ZÚR KHK;

K dnešnímu dni platí ZÚR KHK (vydané 8. 9. 2011, účinné od 16. 11. 2011)

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-
rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-46187/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-46187/


Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Aktualizace č. 1

Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (listopad 2011 – červen
2014) schválena Zastupitelstvem KHK 23. 6. 2014 = zadáním Aktualizace č. 1 ZÚR
KHK;

zveřejněna: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-
planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-
71274/

A č. 1 ZÚR KHK zohledňuje zejména:
- Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, schválenou vládou ČR 15. 4. 2015;
- Memorandum o spolupráci k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné
infrastruktury v Královéhradeckém regionu, schváleného vládou ČR 9. 2. 2015;

- výsledky pořízených územní studií a dalších podkladů upřesňujících vybrané
záměry v území;

- požadavky dotčených orgánů a obcí KHK na změny vymezení ploch a koridorů
nadmístního významu;

- prověření územních rezerv z hlediska jejich potřeby a plošných nároků (§ 36 (1)
SZ).

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-71274/


Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – Aktualizace č. 1

- společné jednání o návrhu A č. 1 ZÚR KHK – 14. 12. 2015

= projednání, vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek obcí a
veřejnosti, stanovisko MMR, stanovisko SEA MŽP

= nový požadavek na zapracování návrhového koridoru tzv. Severní tangenty –
přeložka silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno – Nepasice - § 38 (3) SZ –
Nový návrh

změna schválené Zprávy o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (listopad
2011 – červen 2014) - Pokyny pro zpracování Nového návrhu A č. 1 ZÚR KHK –
schváleny Zastupitelstvem KHK 12. 9. 2016

- společné jednání o Novém návrhu A č. 1 ZÚR KHK se uskutečnilo dne 8. 12. 2016

Nový návrh A č. 1 ZÚR KHK zveřejněn: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--1-zasad-
uzemniho-rozvoje-khk-_-novy-navrh-pro-spol--jednani-2016-96176/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-novy-navrh-pro-spol--jednani-2016-96176/


Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – Aktualizace č. 1

Předpokládaný časový harmonogram projednání a pořízení A č. 1 ZÚR KHK:

- v současné době probíhá projednání rozporu – protichůdných stanovisek MZE a MK v
případě plochy pro protipovodňové opatření na území obce Všestary

- 2. pol. 2017 – vyhodnocení společného jednání o Novém návrhu, stanovisko MMR,
stanovisko SEA MŽP;

- závěr roku 2017 – veřejné projednání Nového návrhu (§ 39 SZ, §§ 172, 173 SŘ);

- 2. pol. 2018 – předložení Nového návrhu zastupitelstvu k vydání – účinnost A č. 1 ZÚR
KHK se předpokládá ke konci roku 2018

Pozn. v tomto harmonogramu není počítáno s případnou potřebou opakovaného projednání v případě
podstatné úpravy po veřejném projednání ve smyslu § 39 (5) SZ, či řešením dalších rozporů ve smyslu §4 (8) SZ
a § 136 (6) SŘ.



Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Aktualizace č. 2 

Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (červenec 2014 – listopad
2016) schválena Zastupitelstvem KHK 6. 2. 2017 = zadáním Aktualizace č. 2
ZÚR KHK;

zveřejněna: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-
planovani/aktualizace-c--2-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-zprava-o-uplatnovani-94712/

A č. 2 ZÚR KHK bude řešit zejména:
- požadavek MD na změnu vymezení koridoru územní rezervy DS1r v úseku

Úlibice – hranice Libereckého kraje (kapacitní silnice S5) do návrhu
(kategorie umožňující realizaci záměru) v tzv. „severní variantě“ a dále jako
koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu;

- požadavek SŽDC s. o. na vymezení koridoru vymezení koridoru pro veřejně
prospěšnou stavbu modernizace, zdvoukolejnění a zvýšení traťové
rychlosti železniční trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, a to na
podkladě zpracované Studie proveditelnosti Velký Osek – Hradec Králové –
Choceň a její výsledné varianty „A4+B4“.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--2-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-zprava-o-uplatnovani-94712/


Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Aktualizace č. 2 

Předpokládaný časový harmonogram projednání a pořízení A č. 2 ZÚR KHK:

- 2. pol. 2017 – zpracování návrhu pro společné jednání (§ 37 SZ) – závěr roku 2017,
začátek roku 2018 – společné jednání o návrhu;

- do 1. pol. 2018 – vyhodnocení společného jednání o návrhu, stanovisko MMR,
stanovisko SEA MŽP;

- 2. pol. 2018 – veřejné projednání (§ 39 SZ, §§ 172, 173 SŘ);

- do 1. pol. 2019 – předložení návrhu zastupitelstvu k vydání – účinnost A č. 2 ZÚR KHK se
předpokládá ke konci roku 2020

Pozn. v tomto harmonogramu není počítáno s případnou potřebou zpracování a projednání nového návrhu ve
smyslu § 38 (2) SZ, opakovaného projednání v případě podstatné úpravy po veřejném projednání ve smyslu §
39 (5) SZ, či řešením rozporů ve smyslu §4 (8) SZ a § 136 (6) SŘ.



Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - Aktualizace č. 2 

§ 54 odst. 5 stavebního zákona

Obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD následně vydanou krajem a následně schválenou 
PÚR ČR – do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP, které jsou v rozporu s ÚPD následně 

vydanou krajem nebo PÚR ČR



Územně plánovací podklady – územní studie

§ 30 stavebního zákona – obsah a účel ÚS

Vazba na ZÚR u ÚP/RP/rozhodování v území

• § 25 stavebního zákona = PODKLAD 

- mohou je pořizovat pouze orgány územního plánování;

- nezávazné = podkladem Jakékoliv odchýlení od obsaženého řešení je však třeba odůvodnit

Územní studie, pořízené KÚ KHK, zveřejněné na internetových stránkách KÚ KHK:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777

všechny územní studie, které jsou podkladem pro ÚPČ nebo rozhodování v území musí být
podle § 30 odst. 4 stavebního zákona v evidenci územně plánovací činnosti

Seznam všech ÚS pořízených KÚ KHK – evidence územně plánovací činnosti – iKAS

http://www.uur.cz/iLAS/ikas/ikas.asp

Seznam všech ÚS obcí KHK – evidence územně plánovací činnosti iLAS

http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777
http://www.uur.cz/iLAS/ikas/ikas.asp
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp


Děkuji za pozornost.

Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Tel.: 495 817 468, 607 034 477

E-mail: phofmanova@kr-kralovehradecky.cz
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