
Aktuální informace k platnosti a evidenci ÚPD a 
ÚPP obcí Královéhradeckého kraje

Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje, vykonávajících agendu na úseku 
územního plánování a fyzických osob, které splňují kvalifikační požadavky územně 

plánovací činnosti a vykonávají tuto agendu v Královéhradeckém kraji

13. 12. 2016



Registrační listy + zprávy o uplatňování

ÚPD  – ÚP, RP přílohy č. 16, 17 a 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

- zprávy o uplatňování ÚPD

RL – schválení zprávy o uplatňování ÚP + v případě že zpráva obsahuje
pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP - zadání změny je třeba zároveň
zasílat RL změny ÚP (§ 15 písm. e) vyhl. 500/2006 Sb.)

Povinnost zpracovávat zprávy o uplatňování vyplývá z § 55 odst. 1 SZ

Upozornění na nutnost zpracování zprávy se týká těchto 24 obcí KHK:

Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Litíč, Nemojov, Vrchlabí, Velký Vřešťov,
Šaplava, Královec, Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Maršov, Bernartice,
Doubravice, Kuks, Boháňka, Velký Třebešov, Sukorady, Trutnov, Petrovičky,
Špindlerův Mlýn, Jeřice, Pec pod Sněžkou, Kopidlno, Mostek, Nový Bydžov



Registrační listy + zprávy o uplatňování

Dvůr Králové nad 
Labem; 7

Hořice; 4

Jaroměř; 1Jičín; 1

Nový Bydžov; 2

Trutnov; 7

Vrchlabí; 2



Ukončení platnosti ÚPD

1) podle § 188 odst. 1 SZ lze územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny,
územní plán obce a regulační plán schválené před 1. 1. 2007 do 31. 12. 2020 podle tohoto
zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti;

Na území KHK se jedná 59 obcí u kterých se v současné době nepořizuje nová ÚPD:

Běchary, Bohdašín, Borek, Borová, Brada – Rybníček, Brzice, Bystré, Cerekvice nad Bystřicí,
Česká Čermná, Dolany, Hrádek, Hronov, Hřibiny – Ledská, Choteč, Chotěvice, Chudeřice,
Chvaleč, Jasenná, Kacákova Lhota, Káranice, Kostelec, Králíky, Králova Lhota, Kratonohy,
Lánov, Lhota pod Hořičkami, Libošovice, Librantice, Lískovice, Lišice, Lužany (HK), Lužany
(JC), Malá Úpa, Měník, Mezilečí, Milovice u Hořic, Mlázovice, Očelice, Ohaveč, Ostroměř,
Pohoří, Prasek, Převýšov, Puchlovice, Rašín, Rychnovek, Samšina, Slatina nad Úpou, Slatiny,
Staré Hrady, Suchý Důl, Svoboda nad Úpou, Trnov, Třebihošť, Urbanice, Vršce, Zachrašťany,
Zámostí – Blata, Žacléř.

2) změnit (nebo zrušit) platný územní plán obce lze pouze změnou opatření obecné
povahy, na jejíž pořízení se obdobně vztahuje právní úprava pořizování územního plánu;

Na území KHK byla tímto způsobem ukončena platnost: Územní plán zóny Aldis (Hradec Králové) – řízení
v současné době probíhá



Ukončení platnosti ÚPD

3) ukončení platnosti obecně závazné vyhlášky o závazných částech
územního plánu obce/sídelního útvaru;
- ÚPD schvalované za platnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- jedná se o případy, kdy je v obsahu OZV jednoznačně stanovena její
platnost např. „vyhláška platí do 31. 12. 2015“ nebo „platnost vyhlášky je
stanovena do roku 2009“

na území KHK se jedná např. o tyto ÚPD: ÚPM Hostinné (do 31. 12. 2015), ÚPO Slavhostice (do 31. 12.
2010), ÚPO Třebnouševes (do 31. 12. 2015), ÚPO Cerekvice nad Bystřicí (2009)

POZOR – NEZAMĚŇOVAT S ČASOVÝM ROZSAHEM PLATNOSTI A NÁVRHOVÝM OBDOBÍM !

S uplynutím návrhového období nespojoval stavební zákon z roku 1976 ani jeho prováděcí předpisy
žádné důsledky, tedy ani ukončení platnosti územního plánu.

V případě prodloužení časové platnosti nebo vypuštění ustanovení o časové platnosti z ÚPD by
pořizovatel musel pořídit a projednat a zastupitelstvo obce následně vydat změnu této ÚPD.

Rozhodnutí o tom, zda pořídit úpravu územního plánu, změnu územního plánu nebo nový územní plán
je v kompetenci zastupitelstva obce.



Předávání vydaných ÚPD do archivu KÚ

Nejčastěji řešené problémy:

- nesouhlasí počty listů jednotlivých výkresů;

- ořezy výkresů – chybějící části řešeného území;

- přelepené řešené území záznamem o účinnosti;

- právní stavy (PS) po vydání poslední změny.

Nepředané evidované právní stavy k datu konání porady: PS po změně č. 3 ÚP Vamberk, PS po změně č.
1 ÚP Nechanice, PS po změně č. 2 ÚP Nová Paka, PS po změně č. 1 ÚP Martínkovice.

Novela SZ ve vazbě na právní stavy (úplné znění)
pozn. stav novely SZ po projednání 21. 9. 2016 ve vládě ČR

§ 55c - Nabytí účinnosti změny územního plánu

Změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po této změně obec
doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního plánu a úplného
znění nabývá změna účinnosti.

Účinnost změny bude vázána na vyhotovení právního stavu (úplného znění)



Registrační listy

územní studie příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

- místa, kde je do ÚS možné nahlížet, oznámí jednotlivě dotčeným
orgánům (§ 166 odst. 3 SZ);

- v případě, že u ÚS na základě ověření aktuálnosti dojde pořizovatel
k závěru, že již nebude podkladem pro rozhodování v území ani pro
pořizování územně plánovací dokumentace – RL o ukončení
možnosti využití;

(UUR) - Aktuální je ta urbanistická studie, jejíž věcné řešení je v souladu s v současné době platnou
Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, která respektuje současné limity
využití území, např. později vyhlášená záplavová území, chráněné části přírody apod., a zároveň je
aktuální z hlediska záměrů v ní obsažených. Vyhodnocuje-li aktuálnost urbanistické studie úřad
územního plánování, opírá se při hodnocení aktuálnosti záměrů zejména o názor dotčené obce.

- vazba na dotace IROP výzva č. 9 Územní studie – datem ukončení

realizace projektu je podání návrhu do evidence ÚPČ



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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