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Definice veřejného prostranství

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“

(§34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)



Veřejné prostranství v podmínkách SZ a
jeho prováděcích právních předpisů
„Veřejné prostranství je veřejnou infrastrukturou zřizované
nebo užívané ve veřejném zájmu“

(§2 odst. 1 písm. k) SZ)

„Obecným požadavkem na vymezování ploch je vytvářet a
chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v
zastavěném území a zastavitelných plochách“

(§3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)



Vymezování ploch VP v územním plánu
„Plochy VP se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění
podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost
pozemků VP a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu
s jejich významem a účelem“
(§7 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

„Plochy VP zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky
jednotlivých druhů VP a další pozemky související dopravní
a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné
s účelem VP. Pro každé dva ha zastavitelné plochy bydlení,
rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha VP
o výměře nejméně 1000m2; do této výměry se nezapočítávají
pozemní komunikace“
(§7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)



Nedostatky v rámci pořizování ÚP
související s vymezováním ploch VP
• Vymezování zastavitelných ploch pro bydlení, rekreace,

občanského vybavení a smíšených ploch obytných
s výměrou 2 a více ha v ÚP bez toho, aniž by současně
s vymezením těchto ploch byly vymezeny související
plochy VP

- nevymezení v ÚP = nesplnění zákonné povinnosti !!!

• Delegování povinnosti vymezení ploch VP na územní
studii, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování

- vlastníci nemovitostí se nemohou účinně bránit !!!

- hrozí uplynutí lhůty pro pořízení ÚS !!!
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