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Úřad územního plánování 

§ 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

Úřad územního plánování je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování,
pokud nevydává územní rozhodnutí

- přenesená působnost

- vyjádření k územním řízením která jsou vedena v jeho správním obvodu, pokud sám tato řízení nevede

- stavební zákon blíže nespecifikuje, jakou formou se úřad územního plánování jako dotčený orgán vyjadřuje

§ 136 odst. 1 písm. b) správního řádu

dotčenými orgány jsou správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo
vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu

Úřad územního plánování vydává vyjádření!



Vyjádření podle § 154 správního řádu

- jiný podklad pro rozhodnutí správního orgánu podle § 50 odst. 1 správního řádu

- po stránce obsahu nezávazný úkon, který musí stavební úřad v územním řízení
vyhodnotit

- nelze aplikovat § 149 správního řádu (nezákonné závazné stanovisko v
přezkumném řízení zrušit nebo změnit) ani ustanovení § 81 a následující
správního řádu (odvolání)

- lze změnit nebo zrušit pouze podle ustanovení § 156 správního řádu



Vyjádření podle § 154 správního řádu
z hlediska uplatňování záměrů územního plánování:

- požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1

- požadavky vyplývající z vydaných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

- požadavky vyplývající z platné územně plánovací dokumentace, zejména:

způsob využití pro danou plochu (pozemek)

podmínky pro využití plochy (pozemku)

dopravní a technická infrastruktura

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření

podmínka zpracování regulačního plánu, územní studie, dohody o parcelaci

- informace o případném zrušení části územně plánovací dokumentace

- informace o zpracované a evidované územní studii, požadavky z ní vyplývající

- údaje o území vyplývající z územně analytických podkladů (limity využití území, záměry)

- informace o vydaném a platném územním opatření o asanaci území nebo stavební uzávěře



Vyjádření podle § 154 správního řádu

Ucelená informace o podmínkách stanovených pro území, ve kterém se má 
požadovaný záměr uskutečnit.  

Soulad se schválenou nebo vydanou územně plánovací dokumentací posuzuje 

a v odůvodnění územního rozhodnutí zdůvodňuje stavební úřad 

podle § 90 stavebního zákona!



Novela stavebního zákona

Podle § 96b určí v závazném stanovisku orgán územního plánování, zda je záměr
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění.

Závazné stanovisko se nebude vydávat pro stavební záměry v zastavěném území
nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1 stavebního zákona, tj. pro stavby,
terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení.



Dotčené orgány 

§ 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Dotčené orgány vydávají stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním
řízení a jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy
podle tohoto zákona

§ 136 odst. 1 písm. a) správního řádu

Dotčenými orgány jsou orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

Ústav územního rozvoje Brno, internetová příručka:

„Dotčené orgány v procesu územního plánování“
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588


Novela správního řádu 

§ 149 odst. 2 správního řádu

Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený
orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení
zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na
kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se
opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy,
kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je
obsah závazné části založen.



Děkuji za pozornost.
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