
Právní stav územního
plánu po vydání dvou

či více změn



• Pořizovatel pro obec musí zajistit vyhotovení územního plánu 
zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny

• Souběžné pořizování dvou i více vzájemně nekolidujících 
změn

• MMR připouští, aby pořizovatel zajistil vyhotovení ÚP 
zahrnujícího právní stav až po vydání jeho změn 
pořizovaných současně.

• Musí tak být učiněno v krátkém časovém úseku, bez 
zbytečných průtahů, za což MMR považuje nejdéle 3 měsíce 
od vydání první ze souvisejících změn.

• POZN: NOVELA SZ ZMĚNÍ ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM VÝZNAM 
PRÁVNÍHO STAVU…



Zadání územní studie
osnova zadání- metodika MMR – říjen 2015

• Název územní studie

• 1. Cíle a účel pořízení

• územní studie

• 2. Rozsah řešeného území

• 3. Požadavky na obsah

• řešení územní studie

• 4. Požadavky na formu

• obsahu a uspořádání

• textové a grafické části

• územní studie

• 5. Další požadavky

• (nepovinná část)



• 1) Cíle a účel pořízení územní studie

• Územní studie řeší vybrané problémy v území. V této části zadání 
bude vyjádřeno, o jaké problémy se jedná a co je cílem jejich řešení. 
Podle účelu a jejího vztahu ke stávající územně plánovací 
dokumentaci můžeme rozlišovat:

• . územní studii sloužící jako podklad pro pořizování územně plánovací 
dokumentace nebo její změny (§ 25 stavebního zákona),

• . územní studii, která má sloužit jako podklad pro rozhodování v 
území. Pro zadání přitom není podstatné, zda je územní studie 
pořizována na základě podmínky uvedené v územním plánu či nikoliv.



2) Rozsah řešeného území

Řešené území se vymezuje popisem jeho hranice nebo zákresem v mapovém podkladu, 
který je přílohou zadání. Územní studie se zpracovává výhradně nad mapovými podklady, 
kterými jsou: katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky, Mapa České 
republiky, polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území, a to v závislosti na rozsahu 
řešeného území, požadovaném obsahu a podrobnosti územní studie. Přípustné je i 
zpracování nad technickou mapou, které však bude spíše výjimečné.

3) Požadavky na obsah řešení územní studie

V požadavcích na řešení územní studie bude nejprve uvedeno, zda je požadováno 
zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a v jakém rozsahu (např. takto: průzkumy a 
rozbory doplní údaje obsažené v územně analytických podkladech v rozsahu potřebném 
pro zpracování návrhu územní studie, na jejich základě projektant aktualizuje problémový 
výkres a to v rozsahu řešeného území a upřesní problémy k řešení).

V této části zadání se vždy uvádí, jaké jsou konkrétní věcné požadavky na řešení návrhu 
územní studie, včetně požadavků na případné řešení a vyhodnocení variant (pokud jsou 
požadovány).

V případě, že jako první etapa je požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, 
je vhodné, aby si pořizovatel vyhradil právo upřesnit po jejich předání (např. do 30 dnů) 
požadavky na řešení územní studie.



4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části 
územní studie

Požadavky na členění textové části (zpravidla do kapitol včetně jejich 
názvů, je-li názvy třeba předurčovat), co má být závěrem textové části 
(zásady pro rozhodování, doporučení k převzetí některých částí návrhu 
do ÚPD nebo její změny), jaké výkresy pořizovatel požaduje, názvy 
výkresů a jejich měřítka (s případným rozlišením, nad jakým mapovým 
podkladem budou zpracovány a v jakém měřítku budou vytištěny), 
počet požadovaných výtisků (a to i ve vztahu k předání případné první 
etapy - doplňujících průzkumů a rozborů) a požadavky předání na CD 
nosičích.

5) Další požadavky (nepovinná část)

Například na kontrolní dny k rozpracovanému návrhu, termín a způsob 
předání územní studie, případně termín předání jednotlivých etap (je-li 
etapizace požadována).



Poznámky

• Příklady uvedené v 5. části se v zadání uvádějí jen v případě, nejsou-li součástí smlouvy o dílo.

• Projednání návrhu zadání územní studie ani schválení zadání zákon nevyžaduje. Zadání by mělo 
být pořizovatelem podepsáno s uvedením jména, příjmení a funkce doplněné otiskem razítka a 
datem.

• Zákon rovněž nevyžaduje (ale ani nevylučuje) konzultace územní studie s dotčenými orgány, 
orgány samosprávy, s vlastníky pozemků, případně s veřejností. V případě, že je to účelné, je 
vhodné tento požadavek uvést i v zadání v 5. části.

• Vzhledem k tomu, že pořizování územní studie spadá do působnosti státní správy, není její 
schvalování orgánem samosprávy přípustné.

• V případě, že je pro územní studii žádána dotace v rámci specifického cíle 3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního rozvoje Integrovaného regionálního operačního programu, je 
nutno dbát, aby zadání územní studie naplnilo i podmínky přidělení dotace, zejména mít na zřeteli 
že žadatelem je obec s rozšířenou působností pro svůj správní obvod a že jde o územní studii 
zaměřenou na:

a) veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR, dopravní 
infrastrukturu ve vazbě na TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR, a to na území správního obvodu 
ORP, nebo

b) veřejná prostranství pro vybrané území správního obvodu ORP, nebo

c) řešení krajiny celého území správního obvodu ORP, územní studie přitom musí řešit krajinu 
podrobně ve všech souvislostech a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu



Pozn. KÚ KHK

• Podle stávající legislativy pořizuje ÚS pouze ÚÚP a obecní úřad podle 
§ 6 odst. 2 stavebního zákona

• V případě, že ÚÚP pořizuje ÚS (ať už pro své město nebo příslušnou 
obec) cíle, obsah, rozsah a účel neurčuje nikdo jiný

• Postup při pořízení nemůže vykazovat odlišnosti od způsobu pořízení 
ÚPD (např. pokyny projektantovi, pravidelné kontrolní dny atd.)



Územní studie veřejného prostranství 

• Vydán 11/2015 

• Určen pořizovatelům 

a projektantům územních studií, 

ale i zastupitelům 



Úvod

Pojmy
• Veřejné prostranství

• Plochy veřejných prostranství

• Územní studie

• Územní studie veřejných prostranství

Proč pořizovat ÚS veřejných prostranství
Aspekty tvorby a obnovy veřejných prostranství
Finanční podpora tvorby ÚS veřejných prostranství
• Příjemci podpory jsou obce s rozšířenou působností

• ÚS mohou řešit lokality v celém území správního obvodu ORP

• Řešení z převažující části zaměřeno na veřejná prostranství



Typy ÚS veřejných prostranství

Podrobnost zpracování

• V minimální podrobnosti

• V optimální podrobnosti

Rozsah řešeného území

• Systém veřejných prostranství

• Jedno veřejné prostranství

Typologie území

• Kompaktní struktura zástavby

• Rozvolněná struktura zástavby



Typy ÚS veřejných prostranství

Charakter veřejného prostranství 

• Náměstí, ulice 

• Parky a jiné plochy zeleně 

Stávající či nové 

• Stávající veřejné prostranství 

• Nově zakládané veřejné prostranství 

Postup při rozhodování o povaze ÚS 

• Dvě fáze 



Proces přípravy, zadání a pořízení

1. Iniciace (impuls samosprávy, občanských iniciativ, požadavek ÚP)

2. Výběr zpracovatele (projektanta)

3. Doplňující průzkumy a rozbory (podrobnost, participace)

4. Zadání

5. Pracovní návrh (koncept – varianty)

6. Návrh (konzultace)

7. Schválení (pro informaci zastupitelstvu, zápis do evidence)

8. Implementace (strategická a akční)



Rámcová osnova zadání

Cíl a účel pořízení ÚSVP

Vymezení řešeného území ÚSVP

Požadavky na řešení ÚSVP

• podrobnost

• požadavky na základní koncepci území

• požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

• požadavky na využití a prostorové uspořádání prostranství

• požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury

• další zvláštní požadavky (např. varianty, etapizace)

Požadavky na formu obsahu a uspořádání ÚSVP

• textová část

• grafická část



Rámcová osnova ÚSVP – textová část

1. Koncepce uspořádání veřejného prostranství

2. Architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství

3. Koncepce objektů

4. Řešení dopravní infrastruktury

5. Řešení technické infrastruktury

6. Závěry a doporučení (varianty, další studie)

7. Požadavky na změnu ÚPD

8. Podklad pro prezentaci



Rámcová osnova ÚSVP – grafická část
1. Širší vztahy

2. Ortofotomapa

3. Výkres problémů

4. Hlavní výkres (návrh)

5. Výkres zeleně

6. Výkres architektonicko-stavebního řešení

7. Regulace objektů

8. Výkres řešení dopravní infrastruktury

9. Výkres řešení technické infrastruktury

10. Řezy, případně řezopohledy

11. Doplňující schémata

12. Základní detaily řešení parteru

13. Vizualizace, skicy nebo modely



Výběr zpracovatele

Soutěž o návrh

• následuje jednací řízení bez uveřejnění

• náklady na soutěže o návrh nejsou způsobilými náklady v rámci

• podpory z IROP

Ekonomická výhodnost

• cena

• kvalifikace a zkušenosti osob (složení pracovního týmu)

• písemný popis způsobu realizace zakázky

Přímé zadání



Metodika zadání ÚS KRAJINY

• Metodika měla být zveřejněna

• Dle sdělení MMR požaduje MŽP, dosud nedošlo ke shodě nad 
konečným zněním

• Úprava se očekává po novém roce

• POZN.: přehled ÚÚP Královéhradeckého kraje o plánu pořídit v r. 2016 
tuto ÚS – informace od účastníků porady



ÚAP - MMR

• MMR připravuje metodické návody k jevům A a B tabulek přílohy č. 1

• MMR zahájilo práce na pořízení ÚAP pro ÚPČ MMR (v souladu s § 11 
odst. 1 SZ a připravovanou novelou SZ) 

• zpracovatelem je UUR

• předpoklad prezentace výstupů v průběhu

roku 2016


