
Zápis z porady pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje, vykonávajících 

agendu na úseku územního plánování a fyzických osob, které splňují kvalifikační 

požadavky územně plánovací činnosti a vykonávají tuto agendu v Královéhradeckém 

kraji konané dne 13. 12. 2016 (úterý) od 9:00 hodin v zasedací místnosti – sál 

Zastupitelstva, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 

Hradec Králové 

 

Porada se uskutečnila na základě pozvánky ze dne 28. 11. 2016, v níž byl uveden následující 

program: 

Zahájení porady 

 

- Význam plánu ÚSES pro ochranu krajiny v kontextu územního plánování, metodická 

činnost v oblasti ÚSES – Ing. Eva Voženílková, Ministerstvo životního prostředí, Praha 

- Revize katastru nemovitostí ve vazbě na územně plánovací činnost – Bc. Pavel Hylas, 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 

 

Informace na úseku pořizování ÚP – zástupci Krajského úřadu královéhradeckého kraje, 

odboru územního plánování: 

- Informace o dotacích Královéhradeckého kraje pro účely pořízení ÚP a jejich změn 

v roce 2017 

- Vyhodnocení kontrolní činnosti krajského úřadu na úseku územního plánování 

ve II. pololetí 2016 a seznámení s harmonogramem kontrol pro I. pololetí 2017; 

-  Informace o aktualizacích ZÚR Královéhradeckého kraje; 

- Informace o pořízených a pořizovaných územních studiích Královéhradeckým krajem; 

- Aktuální informace k evidenci územně plánovací činnosti - iLAS a předávaným územně 

plánovacím dokumentacím do archívu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

včetně vazby na připravovanou novelu stavebního zákona; 

- Postavení úřadu územního plánování při uplatňování záměrů územního plánování 

(§ 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších přepisů), stanoviska dotčených orgánů v procesu pořizování ÚPD 

- Aplikace vybraných ustanovení stavebního zákona a prováděcí vyhlášky při tvorbě 

regulačních podmínek v územním plánu (§ 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů); 

- Problematika vymezování veřejných prostranství v územně plánovacích dokumentacích 

obcí (§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění pozdějších předpisů); 

- Vybraná judikatura soudů ve vazbě na pořizování územních plánů. 

 

Porady se zúčastnili podle prezenční listiny zástupci všech úřadů územního plánování 

Královéhradeckého kraje a také zástupci některých měst a obcí Královéhradeckého kraje.  

 

V úvodu byla omluvena účast Ing. Evy Voženílkové z Ministerstva životního prostředí s tím, 

že její příspěvek bude zařazena na nejbližší termín další porady. 

 

Následoval příspěvek Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. z Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje k organizaci krajských dotací k pořizování územních plánů v roce 

2017. 

 



Poté byli účastníci porady seznámeni s příspěvkem Bc. Pavla Hylase z Katastrálního úřadu 

pro Královéhradecký kraj. K tomuto příspěvku následovala diskuse a byly při ní zodpovězeny 

podané dotazy. 

 

Pak již následovaly jednotlivě příspěvky pracovníků Odboru územního plánování a stavebního 

řádu podle vybraných témat. 

 

Jedním z hlavních upozornění na poradě byla problematika dodržování ustanovení § 55 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon), podle něhož pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let 

po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně 

§ 47 odst. 1 až 4 a její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny 

pro zpracování návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu 

této změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54. 

 

V této souvislosti byli zástupci úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje – 

Městských úřadů obcí s rozšířenou působností upozorněni na dodržování této povinnosti s tím, 

že této povinnosti nejsou zproštěni ani v případě, že územní plán pořídil jiný subjekt než právě 

jejich úřad územního plánování v situaci, kdy příslušná obec náleží do jejich územní 

působnosti. Z ustanovení § 6 odst. 1 stavebního zákona totiž vyplývá, že tím, kdo prvořadě 

vykonává funkci pořizovatele územních plánů na základě zmocnění zákona je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, ostatní obecní úřady pak tuto činnost zajišťují teprve když nastane 

situace uvedená v ustanovení § 6 odst. 2 citovaného právního předpisu.  

 

V případě Královéhradeckého kraje bylo upozorněno na zjištěný nedostatek (tj. nedodržení 

§ 55 odst. 1 stavebního zákona) v případě 24 obcí: 

Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Litíč, Nemojov, Vrchlabí, Velký Vřešťov, Šaplava, 

Královec, Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Maršov, Bernartice, Doubravice, Kuks, Boháňka, 

Velký Třebešov, Sukorady, Trutnov, Petrovičky, Špindlerův Mlýn, Jeřice, Pec pod Sněžkou, 

Kopidlno, Mostek, Nový Bydžov a to podle této příslušnosti k těmto úřadům územního 

plánování. 

Trutnov a Dvůr Králové - 7 případů, Hořice – 4 případy, Vrchlabí a Nový Bydžov – 2 případy, 

Jičín a Jaroměř – 1.  

 

V souvislosti s tím byli zástupci příslušných úřadů územního plánování upozorněni 

na nezbytnost odstranění těchto nedostatků.  

 

Současně bylo upozorněno na to, že podle § 188 odst. 1 SZ lze územně plánovací dokumentaci 

sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. 1. 2007 do 31. 

12. 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak 

pozbývají platnosti. V souvislosti s tím, byla podána informace o tom, že na území KHK jde 

59 následujících obcí, u kterých se v současné době nepořizuje nová ÚPD: 

Běchary, Bohdašín, Borek, Borová, Brada – Rybníček, Brzice, Bystré, Cerekvice nad Bystřicí, 

Česká Čermná, Dolany, Hrádek, Hronov, Hřibiny – Ledská, Choteč, Chotěvice, Chudeřice, 

Chvaleč, Jasenná, Kacákova Lhota, Káranice, Kostelec, Králíky, Králova Lhota, Kratonohy, 

Lánov, Lhota pod Hořičkami, Libošovice, Librantice, Lískovice, Lišice, Lužany (HK), Lužany 

(JC), Malá Úpa, Měník, Mezilečí, Milovice u Hořic, Mlázovice, Očelice, Ohaveč, Ostroměř, 

Pohoří, Prasek, Převýšov, Puchlovice, Rašín, Rychnovek, Samšina, Slatina nad Úpou, Slatiny, 



Staré Hrady, Suchý Důl, Svoboda nad Úpou, Trnov, Třebihošť, Urbanice, Vršce, Zachrašťany, 

Zámostí – Blata, Žacléř. 

K tomu bylo uvedeno, že nelze do budoucna počítat s tím, že by připravovaná novela 

stavebního zákona uvedený termín pro ukončení platnosti nadále prodloužila.  

 

K příspěvku „Postavení úřadu územního plánování při uplatňování záměrů územního plánování 

(§ 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších přepisů - stanoviska dotčených orgánů v procesu pořizování ÚPD“ následovala 

krátká diskuze a zodpovězení dotazu úřadu územního plánování Jičín, ostatní příspěvky byly 

bez dotazů účastníků.  

 

Kromě informací z jednotlivých prezentací byly také podány některé důležité informace 

z porady s Ministerstvem pro místní rozvoj, které byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

v říjnu 2016 přítomen. Jednalo se zejména o informaci o vydání společného stanoviska MD, 

MMR a MŽP k novele silničního zákona – z jeho obsahu byly zmíněny tyto teze 

 

 
 

Dále byly podány informace o semináři k programu IROP, který se uskutečnil na začátku 

měsíce listopadu 2016 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. 

 

Porada byla ukončena v 12:30 hodin. 

 

 

Zapsal: 

Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení územního plánování 

 

 


