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§ 43 odst. 1 SZ

ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, plochy
přestavby, pro VPS/VPO a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro
využití těchto ploch a koridorů.

• Stanovení podmínek pro využití ploch a koridorů v územním plánu je
jedním z nástrojů stavebního zákona, sloužících k regulaci území

• Obsah těchto podmínek je výsledkem dohody orgánů státní správy,
samosprávy a veřejnosti v rámci procesu tvorby územně plánovací
dokumentace

• Při stanovování podmínek uvážit všechny důsledky a posoudit poměr
přínosů a omezení jeho zavedením pro dané území a obec



Příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. část I., bod 1, písm. f)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití)

• Podmínky pro využití ploch s RZV musí poskytovat jasnou a srozumitelnou
instrukci pro rozhodování v území

• Stanovené podmínky nesmí připouštět pochybnosti při jejich aplikaci

• Podmínky nesmí být v rozporu s právními předpisy a musí
respektovat požadavky SZ na obsah a účel jednotlivých druhů ÚPD



Příklad podmínky ze změny ÚP s nejednoznačným významem

Do části 3. se do podmínek využití plochy Venkovská obytná zóna doplňuje
jako poslední odstavec následující text:

„Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití území – 30% !!!

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků 900 – 2000m²

- výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží smožností využití podkroví“

• Pojem území má širší význam, může být tvořeno plochou, pozemkem
nebo jeho částí.

• Podmínka není v tomto případě formulována zcela jednoznačně a v rámci
rozhodovací činnosti může docházet k nejasnostem při její aplikaci



Příklad regulace nového ÚP v rozporu s právními předpisy

Plochy bydlení v bytových domech (BH)
Převažující účel využití (hlavní využití):
- stavby pro bydlení – bytové domy

Přípustné využití:
- plochy veřejných prostranství
- stavby veřejné infrastruktury
- stavby ubytovacích zařízení
- …

Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování, velkoobchod,
rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní
terminály a centra dopravních služeb, stavby pro rekreaci, stavby pro sport

Podmínky prostorového uspořádání:
- výšková hladina zástavby – max. čtyři nadzemní podlaží včetně případného
obytného podkroví – je nutno respektovat výškovou hladinu zástavby v příslušné
lokalitě

- intenzita využití plochy –max. 40% !!!
- inženýrské sítě umísťovat přednostně pod zem



Příklad regulace ÚP v rozporu s právními předpisy

• Modelový případ s plochou BH o rozloze 4000m2 (1000m2 pozemek)

• Intenzita využití plochy 40% = 1600m2 lze zastavět

• 1. fáze realizace bytového domu se součtem zastavěných ploch 600m2

600m2



• 2. fáze realizace bytového domu se součtem zastavitelných ploch 500m2

500m2

600m2



• 3. fáze realizace bytového domu se součtem zastavitelných ploch 500m2

• Potenciál území vyčerpán 600 + 500 + 500 = 1600m2 !!!

600m2
500m2

500m2



• Takto nastavená regulace připouští znemožnění umístění záměru na
pozemku či pozemcích, které jsou součástí plochy pro konkrétní využití za
situace, kdy jiné stavby nebo záměry uvažované nebo realizované na
sousedních pozemcích vyčerpaly potenciál daného území, resp.
zablokovaly využití tohoto pozemku pro daný účel

• Způsob regulace obsažený v územním plánu tak vychází z principu volné
soutěže v čerpání potenciálu území, lidově řečeno „kdo dřív přijde, ten dřív
mele“. Takto nastavená regulace územního plánu ohrožuje funkčnost
územního plánování a přispívá k narušení stability systému územního
plánování a právní jistoty adresátů územního plánu a lze ji hodnotit jako
nezákonnou
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