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P O Z V Á N K A  

 
na poradu 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 

 

Porada se uskuteční dne 

11. června 2019 (úterý) od 9:00 hodin 
v zasedací místnosti 9-N2.906 (sál zastupitelstva) 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 
 

Program:  
 
Zahájení porady v 9:00 hodin. 
 
- Vyhodnocení kontrolní činnosti krajského úřadu na úseku územního plánování v I. 

pololetí 2019 a seznámení s harmonogramem kontrol pro II. pololetí 2019; 
- Aktuální informace na úseku ÚAP, informace o legislativní přípravě pořizování Digitální 

technické mapy a příprava standardizace ÚP; 
- Vybraná témata z územně plánovací praxe: 

 metodika na úseku pořizování ÚPD v uplynulém pololetí (výběr témat dle 
praktických případů) 

 závazná stanoviska (ZS) a jejich přezkum (příklady z praxe – zrušení, potvrzení 
ZS, zmocnění k zahájení přezkumu ZS, obsah ZS – cíle a úkoly územního 
plánování) 

 územní studie v územně plánovací činnosti 

 úplné znění ÚP a jeho předání 
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- Informace o pořizovaných aktualizacích ZÚR KHK a pořizovaných územních studiích 
Královéhradeckého kraje; 

- Aktuální informace k Pravidlům pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny 
územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo 
jejich aktualizace; 

-  Vybraná judikatura soudů ve vazbě na územní plánování. 
 
Ukončení porady se předpokládá přibližně v 13.00 hodin. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Háp  
vedoucí oddělení územního plánování  


