
Problematika 
pořizovatelské praxe v 

rámci I. pololetí roku 2016

Dobrý den



Zpráva o uplatňování ÚP

• Povinnost každé 4 roky zpracovat zprávu o uplatňování ÚP (nemá vliv zda byla změna 
ÚP )

• Zpracovaná zpráva o uplatňování ÚP ze které vyplýval požadavek na změnu ÚP a 
nebyla tato změna ÚP zpracována je třeba uvedenou skutečnost uvést do nadcházejí 
zprávy o uplatňování 

• Pokud se upravuje již schválená zpráva o uplatňování ÚP za předcházející období je 
třeba tuto informaci prostřednictvím registračního listu zaslat KÚ pro potřeby jejího 
vložení do evidence územně plánovací činnosti podle ustanovení § 162 stavebního 
zákona



Územní studie, která je dle ÚP podmínkou pro 
rozhodování

• Územní studie, která je podmínkou pro rozhodování nemůže být aplikována na 
plochy územní rezervy

• Územní studie, která je podmínkou pro rozhodování se pro předmětné zastavitelné 
plochy zpracovává do 4 let od nabytí účinnosti ÚP, ne delší – atributy stavební 
uzávěry              rozsudek KS 40A 4/2015-131

• Územní studie, která je novým ÚP určena pro zastavitelnou plochu jako podmínka 
pro rozhodování nemůže být již zpracovaná a vložená do evidence územně 
plánovací činnosti  prostřednictvím ÚP se určují teprve podmínky pro její 
zpracování



Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP -
§ 53 stavebního zákona

• Přehlednost zpracovaného návrhu rozhodnutí (připomínky podle § 50 SZ, námitky, připomínky 
podle § 52 SZ, číselná řada, výrok rozhodnutí, určený zastupitel, datum ….atd.) – podkladem pro 
pozdější přezkum

• Vyhodnocení připomínek – nezapomínat vyhodnocení připomínek je součást odůvodnění ÚP 
podle § 172 správního řádu

• Pokud bylo řešení vyplývající z podané připomínky v rámci § 50 SZ zapracované do návrhu ÚP 
pro veřejné projednání je třeba tuto skutečnost uvést v návrhu rozhodnutí podle § 53 SZ

• Doporučení KÚ = zvážit podle obsahu podané připomínky, námitky jejich vyhodnocení, byť byly 
doručené po termínu projednání



Nečinnost při pořizování ÚP podle zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu

• Pořizovatelem ORP podle ustanovení § 5 a 6 odst. 1 a 2 stavebního zákona

• Pokud při pořizování ÚP je překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí 
zastupitelstva – jedná se o nečinnost ? 

• Důsledné vedení spisu podle ustanovení § 17 zákona č. 500/2004 sb., správní řád (zápisy z 
jednání, elektronická korespondence, záznamy z telefonických rozhovorů, usnesení z 
jednání zastupitelstva…ajn.)

• Opatření proti průtahům při pořizování ÚP podle ustanovení § 56 stavebního zákona

• Pořizovatel předloží zastupitelstvu návrh rozhodnutí o dalším postupu při pořizovaní ÚP 



Děkuji

Pavla Slánková

V Hradci Králové 28. června 2016


