
Různé



§ 53  STAVEBNÍHO ZÁKONA

• (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky 
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení 
uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený 
orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy 
pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec 
úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.

• Při případném vyloučení postupu pořizovatele podle § 53 
odst. 1 neobstojí například argument, že při veřejném 

projednání byla uplatněna totožná připomínka jako v rámci společného 
jednání a již byla jednou vyhodnocena



§ 53  STAVEBNÍHO ZÁKONA  A VAZBA NA 
SPRÁVNÍ ŘÁD

• Dojde li k výše uvedenému, nelze situaci kvalifikovat jinak než 
nedodržených zákonem stanoveného požadavku

• Pokud v takovém dojde k vydání OOP neexistuje žádné zmocnění k tomu, 
aby pořizovatel obesílal DO a NOÚP s cílem nápravy – nelze zasahovat do 
„uzavřeného“ správního rozhodnutí, POUZE PŘEZKUMNÝM ŘÍZENÍM !!



Zpráva o uplatňování ÚP

• Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje

• a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 
stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,..

• Má reagovat na aktuální podmínky, a má je vyhodnotit – příklad 
nesprávného postupu:“..na území obce z pohledu ÚP došlo k jedné zásadní 
změně vyplývající ze ZÚR KHK. V této nadřazené ÚPD není vymezena 
plocha pro VN Vestřev, která je v ÚPO xy vymezena jako plocha rezervy a 
současně limitovala rozvoj obce…“. 



Stanovisko NOÚP a potvrzení o odstranění 
nedostatků

• § 50 odst. 7 …KÚ zašle pořizovateli ……  

x

• § 50 odst. 8 V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele 
na nedostatky z hledisek uvedených v odstavci 7, lze zahájit řízení o 
územním plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění 
nedostatků.

• Poznámky: 

- forma  a způsob předání návrhu ke stanovisku KÚ

- v případě odst. 8 se nejedná o stanovisko, ale potvrzení.



Regulační plány nahrazující ÚR
Obsah RP:

(1) Textová část regulačního plánu obsahuje vždy 

a) vymezení řešené plochy, 

b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, 

c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, 

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, 

e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, 

f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu, 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v 
případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel 
pozemků dotčených vymezením, 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s 
uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a 
případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, 

i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje, 

j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.



Regulační plány nahrazující RP

2) Textová část regulačního plánu 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, včetně urbanistických a architektonických 
podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany 
krajinného rázu (například 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, které mohou být 
zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),



Evidence stavebních uzávěr a asanací

• Začátkem roku 2016 KÚ připraví aktualizaci údajů


