
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 

 

 

 
Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, se konala dne 
20. června 2017 v zasedací místnosti č. 9-N2.906 (sál Jana Letzela - zastupitelstva) Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.  
 
Poradu v 9.00 hodin zahájil a s úvodními informacemi přítomné seznámil Ing. Petr Háp, 
vedoucí oddělení územního plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu, 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  
 
 
Program porady se skládal z následujících příspěvků:  
 

- Metodika Ministerstva životního prostředí k vymezování ÚSES – Ing. Eva Voženílková, 
Ministerstvo životního prostředí, Praha 
Účastníci porady byly seznámeni s obsahem metodiky vymezování ÚSES zpracované 
MŽP v březnu 2017. Bylo poukázáno zejména na nově stanovené principy vymezování 
ÚSES, nové pojmy vymezené touto metodikou a specifikaci vymezování ÚSES 
v základních typech krajinného prostředí. 

 
- Informace na úseku pořizování ÚP – zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, oddělení územního plánování: 
 

- Kontroly na úseku ÚP – Ing. Radana Smolová  
 V rámci prezentace byl zhodnocen průběh kontrol na úseku ÚP za I. pololetí 2017. Bylo 

zkonstatováno, že nebylo potřeba uložit žádné opatření k nápravě, byla uplatněna 
pouze metodická doporučení. Účastníci porady byly seznámeni s plánem kontrol 
na II. pololetí 2017. 

 
- Zprávy o uplatňování územních plánů – Ing. Radana Smolová 
 V rámci prezentace byly připomenuty obsahové náležitosti zprávy o uplatňování. Dále 

byly popsány odlišnosti postupu v případě, kdy ze zprávy o uplatňování územního 
plánu vyplyne změna a kdy je potřeba pořídit nový územní plánu. Zástupci pořizovatelů 
územních plánů byli zejména upozorněni na to, že pokud je ve zprávě o uplatňování 
konstatováno, že nastala situace vyžadující pořízení změny územního plánu, nelze 
předkládat návrh zprávy o uplatňování ke schválení bez uložení tuto změnu pořídit, 
a to bezodkladně. Platí zde ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“). 

 
 K tomuto tématu účastníci porady uplatnili dotazy, které zástupci krajského úřadu 

zodpověděli. 
 
- Stav plnění úkolů – Ing. Petr Háp 

V návaznosti na úkol vyplývající z prosincové porady 2016 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, týkající 
se povinnost  zpracovávat zprávu o uplatňování územního plánu ve smyslu 



ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, bylo zhodnoceno jeho plnění. Bylo zjištěno, 
že některé zprávy nebyly dosud zpracovány. V těchto případech byli zástupci 
příslušných úřadů územního plánování upozorněni, že zadaný úkol nadále trvá. 

 
- Problematika pořizovatelské praxe v rámci I. pololetí roku 2017 – Ing. Pavla Slánková 
 V rámci prezentace byli účastníci porady seznámeni s nejčastěji zjištěnými nedostatky, 

které se vyskytují v jednotlivých etapách pořízení územně plánovací dokumentace 
na základě posouzení územně plánovací dokumentace krajským úřadem.  

 
- Problematika vyhodnocení námitek a připomínek – Bc. Martin Herzog 
 Prezentace byla na téma problematika vyhodnocení připomínek a rozhodnutí 

o námitkách uplatněných k návrhu ÚP. V prezentaci byly uvedeny časté problémy, se 
kterými se krajský úřad setkává v rámci posuzování podkladů dle § 53 stavebního 
zákona a rovněž související judikatura. 

 
 Zástupce krajského úřadu zdůraznil, že je nezbytné věnovat zvláštní pozornost 

odůvodnění rozhodnutí o námitkách v souvislosti se zpřesňováním záměrů v územních 
plánech na základě požadavků z nadřazené územně plánovací dokumentace 
a v souvislosti s ustálenou judikaturou, kdy jsou rušeny územní plány nebo jejich části 
z důvodu nedostatku rozhodovacích důvodů uvedených v odůvodnění rozhodnutí 
o námitkách. V souvislosti s touto problematikou bylo mimo jiné připomenuto, 
že námitky směřující proti zpřesnění záměru ze zásad územního rozvoje v územním 
plánu nelze odmítnout s odkazem na ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona. 
Nelze tak učinit proto, že o případných námitkách vlastníků nemovitostí směřujících 
proti vymezení záměru v zásadách územního rozvoje ve vztahu ke konkrétním 
pozemkům se nerozhoduje na úrovni krajské územně plánovací dokumentace, neboť 
měřítko grafické části zásad územního rozvoje neumožňuje identifikaci jednotlivých 
pozemků. 

 
 K tomuto tématu účastníci porady uplatnili dotazy, které zástupci krajského úřadu 

zodpověděli. 
 
-  Aktuální informace na úseku ÚP – Ing. Petr Háp 
 V rámci prezentace byly podány informace o změně překladu Evropské úmluvy 

o krajině včetně postupu ústředních orgánů státní správy. Dále byly podány informace 
o pořízení ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY KHK. Současně byly přítomni seznámeni se 
způsobem řešení suché vodní nádrže v ÚPD včetně názoru vyplývajícího z právního 
rozboru se závěrem pro orgány ÚP a dotčené orgány na úseku vodního hospodářství. 
Zároveň bylo upozorněno na přetrvávající nedostatky v územně plánovací činnosti.  

 
-  Vybraná judikatura soudů týkající se ÚP – Ing. Petr Háp 

Účastníci porady byli seznámeni s judikáty Nejvyššího správního soudu: 
Rozsudek NSS 4 As 88/2016 – 35 ze dne 31. srpna 2016, týkající se záležitostí 
nadmístního významu v územním plánu,  
Rozsudek NSS 8 As 2/2016 – 56 ze dne 1. července 2016, týkající se odůvodnění 
výškové regulace zástavby, podrobnost ÚP,  
Rozsudek NSS 10 As 221/2015 – 58 ze dne 1. prosince 2016, týkající se neodůvodnění 
stanoviska SEA 
 

Na závěr porady Ing. Milan Pacák vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seznámil účastníky porady s obsahem společného 
pokynu „Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK – 3095/2017-22 
a Ministerstva pro místní rozvoj, sekce stavebního práva č.j. 9865/2017-82 ze dne 
2. března 2017 pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního 



plánování při revizi katastru nemovitostí“, včetně dopadů, které z tohoto pokynu mohou pro 
úřady územního plánování vyplynout. Informoval přítomné o tom, že zmíněný pokyn je umístěn 
na internetových stránkách MMR, v sekci Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu 
MMR. Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje současně vyzval účastníky porady k uplatnění připomínek k tomuto 
pokynu do 30. června 2017. 
 
Porada byla ukončena v 12:20 hodin. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 22. června 2017 
 
Zapsala: Ing. Václava Prokopová 


