
Kontroly na úseku územního plánování

Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje 
vykonávajících agendu na úseku územního plánování 

13. prosince 2016



Kontroly provedené ve 2. pololetí 2016:

Vrchlabí

Potštejn

Zlatá Olešnice

Trutnov

Police nad Metují

Vamberk

Lázně Bělohrad



 žádná konkrétní opatření k nápravě nebylo třeba ukládat

 byla uplatněna pouze metodická doporučení



Vyhodnocování územního plánu a jeho 
změny

§ 55 stavebního zákona

problematika zpracování a projednání zprávy o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období



§ 55 odst. 1 stavebního zákona

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. 
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V rámci kontrol byla připomenuta povinnost 
zpracování zprávy o uplatňování územního 

plánu v uplynulém období nejpozději do 4 let 
od vydání územního plánu, a to i v případech 
kdy v tomto období již byla vydána nebo je 

pořizována změna územního plánu.



Problematika návrhu na pořízení územního plánu

§ 46 stavebního zákona

(2) Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu 
posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě 
nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. 
Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve 
stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost 

navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce 
příslušnému k vydání územního plánu. 

(3) Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej 
posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku 

jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a 
úřad územního plánování.



V rámci kontrol byli pořizovatelé upozorněni na nezbytnost sdělení 
výsledku posouzení návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho 

změny podateli návrhu a rovněž informování příslušného zastupitelstva 
o tomto výsledku, v souladu s citovaným ustanovením § 46 odst. 2 

stavebního zákona.

Zároveň při kontrole obcí, které nejsou příslušnými pořizovateli 
územních plánů, byla připomenuta povinnost o výsledku jednání 

zastupitelstva bezodkladně informovat podatele návrhu na pořízení 
územního plánu nebo jeho změny a rovněž o tomto výsledku, v souladu 

s citovaným ustanovením § 46 odst. 3 stavebního zákona, podat 
informaci příslušnému úřadu územního plánování.



Problematika zveřejňování písemností 
způsobem umožňujícím dálkový přístup

§ 25 správního řádu



§ 25 správního řádu

Doručování veřejnou vyhláškou

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, 
popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se 

vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě 

splněna i povinnost podle věty druhé.



V rámci kontrol byli pořizovatelé upozorněni na 
nezbytnost archivovat doklady o zveřejňování veřejných 
vyhlášek a dalších dokumentů v rámci procesu pořízení 

a vydání územně plánovací dokumentace na 
elektronické úřední desce. 

Zároveň bylo doporučeno skutečnost, že veřejná 
vyhláška, popřípadě jiný dokument, byly současně 

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
uvádět přímo v obsahu textu dané písemnosti.



Plán kontrol na 1. pololetí 2017:

 Třebechovice pod Orebem (10.01. – 20.01.2017)

Dvůr Králové nad Labem (07.02. – 17.02.2017)

 Svoboda nad Úpou (07.03.- 17.03.2017)

 Teplice nad Metují (11.04. – 21.04.2017)

Nový Bydžov (09.05. – 19.05.2017)

 Rokytnice v Orlických horách (06.06. – 16.06.2017)



Dále bude provedena kontrola obcí I. typu:

Železnice – květen 2017

Veliš – červen 2017



Děkuji za pozornost.

Ing. Radana Smolová
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Tel.: 495 817 485

E-mail: rsmolova@kr-kralovehradecky.cz


