
Regulační plán



Regulační plán

§ 61 odst. 1 SZ – Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro
využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot
a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán
vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo
veřejně prospěšná opatření.

§ 61 odst. 2 SZ – Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. Regulačním
plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu
stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje. Regulačním plánem nelze nahradit
územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

§ 61 odst. 3 SZ – Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví prováděcí právní
předpis.



Regulační plány lze rozdělit na 2 skupiny:

- regulační plán vydaný z vlastního nebo jiného podnětu

- regulační plán vydaný na žádost fyzické nebo právnické osoby



Další dělení regulačních plánů:

- regulační plány nahrazující územní rozhodnutí

- regulační plány nenahrazující územní rozhodnutí



Regulační plány nahrazující územní rozhodnutí

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., bod I. Obsah regulačního plánu, odst. 2)

Textová část RP podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) druh a účel umísťovaných staveb

b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, vč.
urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného
rázu (např. uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost
stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě
stavby, určení částí pozemku, kterémohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami)

c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

d) podmínky pro změnu využití území

e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území

f) podmínky pro vymezená ochranná pásma

g) podmínky pro vymezení a využití pozemkůÚSES

h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci)

i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí

j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 SZ



Regulační plány nahrazující územní rozhodnutí

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., bod I. Obsah regulačního plánu, odst. 3)
Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy

a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb
veřejné infrastruktury

b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., bod I. Obsah regulačního plánu, odst. 4)
Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné
infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je
vymezit a hranice ochranných pásem, pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu

b) výkres pořadí změn v území (etapizace)

V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné dopravní a
technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech.



Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu

§ 9 odst. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí a
náležitostí stanovených v § 92 SZ obsahuje

a) druh a účel umisťované stavby

b) katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž
se stavba umisťuje

c) umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a
sousedních staveb

d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a
tvar a základní údaje o její kapacitě

e) vymezení území dotčeného vlivy stavby



Hlavní výkres RP – výřez
(příklad absence umístění konkrétních staveb)



Legenda hlavního výkresu RP – výřez
(příklad absence umístění konkrétních staveb)



Výkres parcelace a etapizace RP – výřez
(příklad absence umístění konkrétních staveb)



Hlavní výkres RP – výřez
(příklad umístění konkrétních staveb)



Konkrétní stavby musí být regulačním plánem 
nahrazujícím územní rozhodnutí 

závazně umístěny 

(analogie s územním rozhodnutím)!



Regulační plány na území Královéhradeckého kraje:

- vydané podle zák.č. 183/2006 Sb.: - pro území města Jičín – 2

- pro území města Nové Město nadMetují – 2

- pro území města Špindlerův Mlýn – 3

- pro území městaTrutnov - 3

- schválené podle zák.č. 50/1976 Sb.: - pro území městaHradec Králové – 3

- pro území města Jičín – 1

- pro území městaNechanice - 1



Děkuji za pozornost. 

Ing. Radka Jirásková

červen 2016


