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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY Z MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

vyhlášky č. 458/2012 Sb.“ 

A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 
V souladu s čl. 16 Legislativních pravidel vlády byl návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., dne 13. září 2017 rozeslán všem obligatorním 
připomínkovým místům a dalším vybraným fakultativním místům (celkem 53 připomínkových míst). Termín pro zaslání připomínek byl stanoven na 5. října 2017. K 
návrhu vyhlášky uplatnilo 18 připomínkových míst celkem 120 zásadních připomínek.  

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa:  
1. MD - Ministerstvo dopravy  
2. MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu  
3. MO – Ministerstvo obrany 
4. MZE – Ministerstvo zemědělství 
5. MŽP - Ministerstvo životního prostředí  
6. ČBÚ - Český báňský úřad 
7. Jihočeský kraj – Krajský úřad Jihočeského kraje 
8. Jihomoravský kraj – Krajský úřad Jihomoravského kraje 
9. Kraj Vysočina - Krajský úřad Kraje Vysočina  
10. Liberecký kraj – Krajský úřad Libereckého kraje 
11. Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
12. Plzeňský kraj – Krajský úřad Plzeňského kraje 
13. Praha – Magistrát Hlavního města Prahy 
14. ČKA - Česká komora architektů 
15. ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
16. AUÚP ČR – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 
17. Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
18. Svaz průmyslu a dopravy 

Obdržené připomínky byly vypořádány dle předložené tabulky, dohody se však nepodařilo dosáhnout u připomínky č. 31 uplatněné Hlavním městem Prahou. Praha 
trvá na názoru, že ministerstvo nemá zákonné zmocnění vyžadovat dodržení nejen obsahu, ale i struktury územně plánovacích dokumentací dle příloh č. 4, 5, 7 a 
11 a připomínky č. 66 uplatněné Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, který požaduje vypuštění nového sledovaného jevu č. 43a v příloze č. 1, část. A. 

Legislativně technické a další doporučující připomínky byly posouzeny a do návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., případně zapracovány. 
Přehled zásadních připomínek je uveden v následující tabulce. 
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Číslo Připomínku 
předkládá 

Připomínkovaná 
část Připomínka Vypořádání připomínky 

1.  Praha Bod 2 (§ 2) U písmene e) požadujeme navrhovaný text nahradit textem „urbanistickou 
kompozicí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí zástavby a 
krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných vztahů.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Byť k definici urbanistické kompozice by bylo možno napsat 
obsáhlejší výčet prvků a barvitější popis, podle našeho názoru se, s 
ohledem na různou velikost obcí a měst a jejich odlišnosti, jeví vhodnější 
zvolit volnější definici, bez výčtu prvků, Pojem „brownfield“ (definovaný u 
písmene d)) také neobsahuje výčet různých typů brownfieldů (průmyslový, 
obytný, železniční ...). 

Neakceptováno 
Výčet prvků, který je součástí 
urbanistické kompozice, je pouze 
příkladmý, uvedený slovem „například“, 
kdy jsou uvedeny ty nejtypičtější 
příklady. Analogie s pojmem brownfield 
je nevhodná, protože podstatou tohoto 
pojmu je, že se jedná o nevyužívané, 
často zchátralé objekty, přičemž zda byl 
objekt původně průmyslový, bytový 
nebo železniční je v zásadě druhotnou 
informací.  

2.  MPO K bodu 2 Do § 2 požadujeme doplnit písmeno f), které zní: „územně plánovací 
činností se rozumí jakákoliv činnost, která vyžaduje a pracuje s 
informacemi a daty o území“. 

Neakceptováno 
Navržená definice je zcela nevhodná a 
naprosto nepostihuje, co se rozumí pod 
pojmem územně plánovací činnost. Na 
jednu stranu by na základě této definice 
mohly být jako územně plánovací 
činnost vnímány desítky další činností, 
které pracují s informacemi a daty o 
území, např. taxislužby, práce 
katastrálních úřadů, potažmo ale také 
např. soudů, nejrůznějších správních 
agend apod., na druhou stranu by se do 
územně plánovací činnosti nedaly 
zařadit např. zápisy do Evidence 
územně plánovací činnosti, což je 
v současné době chápáno jako součást 
územně plánovací činnosti orgánů 
územního plánování. 
 
Ministerstvo současně upozorňuje, že 
definice pojmu „územně plánovací 
činnost“ neumožní předávat data 
z územně analytických podkladů např. 
vysokým školám nebo dalším institucím 
mimo veřejnou správu, což je dle 
vyjádření předkladatele připomínky 
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Připomínkovaná 
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jedním z hlavních důvodů jejího 
předložení. Komu a za jakých podmínek 
se mohou poskytnout údaje o území 
z územně analytických podkladů je 
stanoveno v § 27 odst. 3 stavebního 
zákona. Rozsah zde jmenovaných 
případů nelze rozšířit prováděcí 
vyhláškou, ale pouze úpravou vlastního 
zákona. 

3.  MPO K bodu 3 V odstavci (3) požadujeme za slova „pro potřeby územně plánovací 
činnosti“ vložit následující text: „a pro potřeby orgánů státní správy a 
veřejné správy“. 

Neakceptováno 
Uvedená definice se výhradně vztahuje 
na jednotlivé územně plánovací 
dokumentace nebo podklady, které jsou 
jedním z výsledků územně plánovací 
činnosti.  
 
Podle vyjádření předkladatele 
připomínky je jejím hlavním účelem 
dosáhnout toho, aby data z územně 
plánovacích dokumentací v elektronické 
verzi ve strojově čitelném formátu 
obdržely také další instituce, zejména 
vysoké školy nebo soukromé subjekty, 
zabývající se např. umisťováním 
průmyslových zón. Ministerstvo však 
v této souvislosti upozorňuje, že komu je 
územně plánovací dokumentace 
v elektronické verzi ve strojově čitelném 
formátu poskytována, je řešeno přímo 
stavebním zákonem (§ 20a a § 165 
odst. 1) a tento výčet nelze měnit 
prováděcí vyhláškou ke stavebnímu 
zákonu. 
 
Upozorňujeme také, že definice strojově 
čitelného formátu je uvedeno v zákoně 
č. 106/1999 Sb. a ten je závazný pro 
celou veřejnou správu.  
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4.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

K bodu 3 K §2 odst. 2) 

(2) Úplné znění územně plánovací dokumentace obsahuje textovou a 
grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění platném po 
aktualizaci zásad územního rozvoje, změně územního plánu nebo 
regulačního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres celého území kraje 
nebo celého území obce anebo celé plochy řešené regulačním plánem, 
případně celé vymezené části území hlavního města Prahy 

Odůvodnění: 

Formulace je nesrozumitelná a pro pořizovatele územně plánovací 
dokumentace chaotická, navrhujeme znění revidovat. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 
Znění bylo upraveno na základě dalších 
připomínek. Navržený text považujeme 
za velmi komplikovaný a ještě méně 
srozumitelný, než původně navrhované 
znění. 

5.  ČKA § 2 odst. 1 písm. 
e) 

Požadujeme úpravu předložené definice, přičemž navrhujeme následující 
znění: 
 
„urbanistickou kompozicí cílevědomé rozvržení a uspořádání vybraných 
přírodně krajinných a urbánních prvků, zejména hierarchické struktury 
veřejných prostranství a stavebních struktur za účelem uceleného vytváření 
a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových 
horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, 
dominant, přiměřeného měřítka a proporcí“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Definice urbanistické kompozice byla 
upravena u slov „části zástavby“ jejich 
výměnou za „urbánní prvky“. 

6.  MŽP § 2 písm. e) Požadujeme zpřesnění návrhu definice pojmu „urbanistická koncepce“ 
(UK) tak, aby bylo zřejmé, že UK je primárně zaměřena na organizaci 
sídelního prostředí, byť s funkčním přesahem do krajiny obecně (do 
krajinného kontextu), a to z hlediska člověka. Navržené znění je příliš 
obecné a neurčité – hovoří o „vybraných prostorech“ a „částech 
zástavby“, aniž by bylo alespoň rámcově zřejmé, jak (za jakým účelem, 
podle jakého hlediska) budou vybírány prostory a části zástavby zahrnuté 
do UK; podobně neurčitý je pojem „krajinné prvky“. Považujeme za 
potřebné, aby z definice UK bylo zřejmé, že UK komplementárně 
doplňuje „koncepci uspořádání krajiny“ v územním plánu, nikoliv že se s 

Neakceptováno 
Návrh vyhlášky nedefinuje pojem 
„urbanistická koncepce“, ale 
„urbanistická kompozice“.  
 
Doplňujeme, že pokud připomínka 
směřuje k definici pojmu „urbanistická 
kompozice“, pak obecnost definice je 
pro vyhlášku zcela dostačující a 
případně může být dále upravena 
metodicky. 
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ní ztotožňuje nebo ji zahrnuje.  

 

(viz Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu, AUÚP 2013: 
Urbanistická koncepce je soustava přijatých zásad a pravidel, které jsou 
zárukou harmonického rozvoje sídelní struktury, sídel a krajiny v kontextu 
vývoje osídlení. Vychází ze společenských potřeb a v souvislostech s 
morfologickými a historickými danostmi území se zabývá hierarchizací 
sídel, sídelními celky, krajinou, vztahem sídel a krajiny, nadřazenými 
soustavami technické a dopravní infrastruktury, prostorovou strukturou 
sídel, jejich funkční skladbou, provozními vztahy, celkovým obrazem, 
formou a urbanistickou kompozicí. Urbanistická kompozice je tedy 
součástí urbanistické koncepce. 

7.  Jihomoravský kraj k bodu 3 (k § 2 
odst. 3) Návrh nového znění § 2 odst. 3 požadujeme nahradit takto:  

„(3) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí 
formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje 
programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto 
datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a 
jejich vnitřní struktury. Grafická část územně plánovací 
dokumentace nebo její úplné znění se poskytuje ve vektorové formě 
v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK).“ 

Odůvodnění: 

První věta je citací definice ze zákona č. 166/1999 Sb. § 3, odst. 1 a pro 
potřeby územně plánovací činnosti plně vyhovuje. Druhá věta zajistí 
povinnost zpracovat grafickou část dokumentace v S-JTSK. 

Akceptováno částečně 
První část definice byla zahrnuta do 
návrhu vyhlášky. Dále byl text upraven 
na základě dalších připomínek. 

8.  Praha Bod 7 (§ 4 odst. 
1) 

U písmene c) požadujeme navrhovaný text nahradit textem „údaje o území 
(dále jen „datová báze územně analytických podkladů“), zjištění vyplývající 
z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data 
vzniklá analýzou shromážděných informací, které jsou využity pro 
zpracování Podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a Rozbor 

Neakceptováno 
Datová báze ÚAP nemůže obsahovat 
pouze údaje o území. Mnohé jevy 
z přílohy č. 1 nejsou z povahy věci údaji 
o území, jak jsou definovány stavebním 
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udržitelného rozvoje území.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Přesunem vysvětlení „datová báze územně analytických 
podkladů“ k textu o údajích o území uvede správná souvislost mezi 
používaným údajem o území a datovou bází (resp. seznamem jevů). 
Navrhovaný text je podle našeho názoru matoucí, neboť „zjištění“ ani 
„informace“ není možno bez dalšího považovat za „data“ a navíc nejsou 
uvedena v příloze č. 1. Doplněním slov „které jsou využity pro zpracování 
Podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a Rozbor udržitelného 
rozvoje území“ se vyjasňuje vztah mezi „bází dat“ a podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje. Bez této úpravy podle našeho názoru není zřejmý 
vztah „báze dat“ k ostatním částem dokumentu. 

zákonem. Navrhovaná úprava by 
z datové báze, která má být průběžně 
aktualizována, vyřadila mnohé 
významné jevy, které nejsou údaji o 
území, ale jejich aktuálnost je pro 
potřeby územně plánovací činnosti zcela 
klíčová. 

9.  ČKA § 4 Požadujeme konkrétně specifikovat rozsah území, pro které se mají zajišťovat 
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje a provádět rozbor udržitelného rozvoje 
území. 
 
Odůvodnění:  
V § 4 se užívá pojem území. Doporučujeme specifikovat, o jaké území se má 
jednat. Na úrovni ORP by se mělo jednat o celé území ORP a na úrovni krajů o celé 
území kraje. Na jednotlivých úrovních se lze zabývat určitou částí problémů 
udržitelného rozvoje území (URÚ).  Udržitelný rozvoj ORP nelze vyskládat z „X“ 
udržitelných rozvojů jednotlivých obcí, které spadají pod ORP. A obdobně URÚ 
kraje nelze zjistit mechanickým sečtením URÚ těch ORP, které spadají pod daný 
kraj. 

Neakceptováno 
Pro jaký rozsah území se pořizují 
územně analytické podklady, vyplývá 
přímo ze stavebního zákona. 

10.  Jihočeský kraj § 4 odst. 2 Vypustit z obsahu zjišťování ÚAP „prostorové a funkční 
uspořádání území“ a „dopravní a technická infrastruktura 
včetně jejich dostupnosti“. 

Odůvodnění: Posuzování dostupnosti dopravní a technické infrastruktury je 
věcí odborného zpracovatele dopravní nebo síťařské části územního plánu, 
posuzování prostorového a funkčního uspořádání území pak architekta 
urbanisty. Pracovník ÚAP k tomu není kompetentní. 

Neakceptováno 
Prostorové a funkční uspořádání a 
analýza technické a dopravní 
infrastruktury, včetně případné analýzy 
její dostupnosti musí být jedním 
z důležitých výstupů ÚAP jako 
analytického nástroje. 

11.  ČKA § 4 odst. 2 Požadujeme, aby byly do podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje doplněny 
tematické oblasti „vodní režim území“ a „horninové prostředí“. 
 
Odůvodnění:  
V bodě (2) jsou uvedeny podklady potřebné pro rozbor udržitelného rozvoje území. 

Akceptováno 
Doplněno téma „Vodní režim a 
horninové prostředí“. 
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Ve výčtu chybí explicitně uvedené tematické oblasti vodní režim území a horninové 
prostředí. Urbanistický rozvoj území, který primárně řeší proces územního 
plánování, výrazně mění podmínky pro vodní režim území. A naopak vodní režim 
území by měl patřit mezi základní faktory korigující plošný rozvoj osídlení.  
Horninové prostředí má také řadu přímých vazeb (pozitivních i limitujících) na 
plošný rozvoj osídlení.  
Obě tematické oblasti jsou z novely vypuštěny, respektive se mohou „skrývat“ 
v pojmu přírodní prostředí.  
Zejména s ohledem na nezbytnost komplexního přístupu k řešení povodňových 
rizik a oblastí sucha doporučujeme explicitní uvedení obou tematických oblastí 
v podkladech pro rozbor udržitelného rozvoje území.  
 

Tato připomínka je zásadní. 

12.  AUÚP ČR § 4 odst. 2 písm. 
a) 

doplnit zvýrazněný text  
zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití 
území, to vše v členění zejména na témata širší územní vztahy, prostorové 
a funkční uspořádání území, struktura osídlení, sociodemografické 
podmínky a bydlení, přírodní prostředí a krajina, vodní režim území, 
horninové prostředí, kvalita životního prostředí, zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa, občanská vybavenost a veřejná 
prostranství včetně jejich dostupnosti, dopravní a technická infrastruktura 
včetně jejich dostupnosti, ekonomické a hospodářské podmínky rekreace a 
cestovní ruch, bezpečnost a ochrana obyvatel, 

Akceptováno 
Doplněno téma „Vodní režim a 
horninové prostředí“. 

13.  Praha Bod 8 (§ 4 odst. 2 
písm. a)) 

Požadujeme slova „zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 
funkce lesa“ nahradit slovy „zemědělská půda a lesy“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Cílem je zobecnit pojmy tak, aby byly srovnatelné s ostatními 
tématy. 

Neakceptováno 
Zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa jsou 
dostatečně obecné pojmy.  

14.  MZE K bodům 8 a 9 - § 
4 odst. 2 písm. a) 
a § 4 odst. 3 
písm. a) vyhlášky 

V obou ustanoveních požadujeme mezi slovní spojení „kvalita životního 
prostředí“ a „zemědělský půdní fond“ vložit slova „ ,vodní poměry,“. 
Odůvodnění: 

Uvedená ustanovení zcela opomíjí problematiku vodního hospodářství a 
vody v krajině, zabývají se pouze přírodním prostředím, tj. zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Voda, ať již povrchová nebo podzemní, je neopominutelnou součástí 

Akceptováno jinak 
Doplněno téma „Vodní režim a 
horninové prostředí“. 
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územního plánování. 

15.  ČKA § 4 odst. 3 K § 4 odst. 3 
Požadujeme vypustit nebo jinak popsat rozbor týkající se veřejných prostranství 
v rozboru udržitelného rozvoje území.  
 
Odůvodnění:  
Chápeme, že veřejná prostranství byla v územním plánování opomíjena. Návrh 
novely představuje druhý extrém, který by mohl vést k formalismu, a to by veřejným 
prostranstvím uškodilo. Rozbor udržitelného rozvoje má zahrnovat zjištění a 
vyhodnocení pozitivních a negativních stránek území mimo jiné za veřejná 
prostranství včetně jejich dostupnosti.  
Veřejná prostranství jsou primárně záležitostí územního plánu, který umožňuje či 
vytváří dostatečný prostor pro možnost zabývat se a řešit veřejná prostranství 
v jednotlivých sídlech. 
ÚAP nemohou posuzovat v měřítku ORP dostupnost všech veřejných prostranství 
(Dostupnost pro koho? Pro obyvatele daného sídla, či dané městské části nebo pro 
všechny obyvatele ORP?).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Jednoznačný požadavek na sledování 
dostupnosti byl stanoven pouze pro 
občanskou vybavenost. Nicméně 
vzhledem k povaze ÚAP jako územně 
plánovacího podkladu je možné 
dostupnost veřejných prostranství 
sledovat a vyhodnocovat v rámci 
rozboru udržitelného rozvoje území i bez 
jednoznačného požadavku, který by 
plynul přímo z vyhlášky. 

16.  Jihomoravský kraj k bodu 9 (k § 4 
odst. 3) Návrh nového znění § 4 odst. 3 požadujeme upravit a v označené části 

přeformulovat:  

„(3) Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje 

a)  zjištění a vyhodnocení pozitivních a negativních stránek v 
území v členění zejména na témata širší územní vztahy, 
prostorové a funkční uspořádání území, struktura osídlení, 
sociodemografické podmínky a bydlení, přírodní prostředí 
a krajina, kvalita životního prostředí, zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa, občanská vybavenost a 
veřejná prostranství včetně jejich dostupnosti, dopravní a 
technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, ekonomické a 
hospodářské podmínky, rekreace a cestovní ruch, bezpečnost 
a ochrana obyvatel, 

b) vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, 

Akceptováno částečně 
První část připomínky byla akceptována. 
Vyznačený text byl ponechán 
v navrženém znění, protože tento text je 
v souladu s cílem územního plánování 
vyjádřeným v § 18 odst. 1: Cílem 
územního plánování je vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který 
uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích 
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pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, 
včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území, 

c) určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, 
případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na 
zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a 
hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení 
změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, na 
odstranění nebo zmírnění vlivů negativních jevů v území, na 
využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.“ 

Odůvodnění: 

Zřejmě byl původní text „zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje 
území s uvedením jeho silných a slabých stránek…“ nahrazen textem 
„zjištění a vyhodnocení pozitivních a negativních stránek…“ Ponechání 
slova „stránek“ vede k vágní formulaci, kterou navrhujeme precizovat, viz 
výše. Ze stejného důvodu navrhujeme slova „negativní jevy“ nahradit 
slovem „negativa“. 

Označený text vyžaduje úpravu za předpokladu, že bod c) má být 
výstupem na základě zjištění a vyhodnocení dle bodů a) a b). Pokud je 
vypuštěno slovo vyváženost z bodu b) není na základě čeho stanovit 
požadavky na „snížení nevyváženého stavu“ jednotlivých pilířů. Další 
otázkou je zda „využití potenciálů rozvoje území“ je „problémem 
k řešení“. 

17.  Jihočeský kraj § 4 odst. 3 písm. 
a) 

Vypustit z obsahu zjišťování ÚAP „prostorové a funkční 
uspořádání území“ a „dopravní a technická infrastruktura 
včetně jejich dostupnosti“.  

Odůvodnění: Viz § 4 odst. 2. 

Neakceptováno 
Prostorové a funkční uspořádání a 
analýza technické a dopravní 
infrastruktury, včetně případné analýzy 
její dostupnosti musí být jedním 
z důležitých výstupů ÚAP jako 
analytického nástroje. 

18.  AUÚP ČR K § 4 odst. 3 Pro rozbor udržitelného rozvoje je zrušena jako metoda analýza SWOT. Vysvětleno 
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písm. b) Není ani naznačeno, jakou metodou bude prováděno vyhodnocení 
územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. 

Nově bude prováděno vyhodnocení 
pozitiv a negativ v území. Konkrétní 
způsob vyhláška nestanovuje, protože je 
to mimo její podrobnost. V případě, že 
se s tímto novým způsobem 
vyhodnocován vyskytnou problémy, 
bude způsob upraven metodickým 
pokynem. 

19.  Jihočeský kraj § 4 odst. 3 písm. 
c) 

Doplnit text: záměrů s limity využití území a s hodnotami v 
území, na odstranění nebo zmírnění vlivů. 

Odůvodnění: Významným střetem jsou i střety s hodnotami v území, nikoliv 
jen s limity a záměrů vzájemně mezi sebou. 

Akceptováno 

20.  AUÚP ČR K § 4 odst. 3 
písm. c) 

doplnit zvýrazněný text:  
určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně 
v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo 
omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných 
střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity 
využití území a s hodnotami území, na odstranění nebo zmírnění vlivů 
negativních jevů v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení 
nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

Akceptováno jinak 
Viz připomínka 19 

21.  MZE K bodu 9 - § 4 
odst. 3 písm. c) 
vyhlášky 

Za slova „s limity využití území“ požadujeme vložit slova „a vymezenými 
plochami pro územní rezervy.“ 
Odůvodnění: 

Je nezbytné vypořádat se i se střety s plochami a koridory územních rezerv 
a vyjasnit priority pro plánování v území. 

Neakceptováno 
Územní rezervy jsou součástí záměrů 
na provedení změn v území. Uvedený § 
4 odst. 3 písm. c) jednoznačně 
stanovuje, že je nezbytné vyhodnotit 
vzájemné střety záměrů na provedení 
změn v území a střety záměrů s limity 
využití území a s hodnotami v území. 

22.  Praha Bod 9 (§ 4 odst. 3 
písm. c) 

Ve třetím odstavci u písmene c) požadujeme navrhovaný text nahradit 
textem „určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, 
případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na využití 
potenciálů rozvoje území, na odstranění nebo omezení urbanistických, 
dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení 
změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, na odstranění 
nebo zmírnění vlivů negativních jevů v území a na snížení nevyváženého 

Neakceptováno 
Text je zcela shodný s navrženým, 
pouze se liší přesunutím slov „na využití 
potenciálů rozvoje území“ na první místo 
výčtu.  
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vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Přesunutí slov „na využití potenciálů rozvoje území“ na první 
místo výčtu směřuje ke zdůraznění iniciační role územního plánování. 

23.  Jihočeský kraj § 4 odst. 4 Text upravit: Datová báze územně analytických podkladů je průběžně 
aktualizována a je tvořena sledovanými jevy podle přílohy č. 1 části A 
a části B této vyhlášky. Krajský úřad může poskytnout při zpracování 
datové báze územně analytických podkladů součinnost úřadům 
územního plánování ve svém správním obvodu. 
Odůvodnění: Text je komplikovaný.  
Celá tato část je v odstavci 4 vyhlášky zcela zbytečná, jelikož úkol 
pořizovat ÚAP, tedy i datovou bázi, mají jak obce, tak i kraje, nezbytný 
rozsah je rovněž dán přímo zákonem (§ 27 odst. 1 SZ). Povinnost 
pořizovat ÚAP obce by tak vůbec neměla být dotčena.  
Doplnění věty o poskytnutí součinnosti krajským úřadem navíc umožní 
koordinaci pořizování datových bází ÚAP. 

Akceptováno jinak 
Text byl přeformulován podle 
připomínky č. 24. 

24.  Jihomoravský kraj k bodu 9 (k § 4 
odst. 4): Návrh nového znění § 4 odst. 4 požadujeme upravit takto:  

„(4) Datová báze územně analytických podkladů je průběžně 
aktualizována a je tvořena sledovanými jevy podle přílohy č. 1 k této 
vyhlášce. Datová báze územně analytických podkladů obcí je 
zpracována minimálně v rozsahu podle části A přílohy č. 1 k této 
vyhlášce, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování 
územních plánů a regulačních plánů11). Datová báze územně 
analytických podkladů kraje je zpracována minimálně v rozsahu podle 
části B přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále může obsahovat další 
sledované jevy obsažené v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce v 
podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního 
rozvoje. Krajský úřad může poskytnout při zpracování datové báze 
územně analytických podkladů součinnost úřadům územního plánování 
ve svém správním obvodu.“ 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Formulaci „…a dále může obsahovat další sledované jevy obsažené v části 
A přílohy č. 1 k této vyhlášce…“ považujeme za nepřesnou. ÚAP kraje vždy 
obsahují ty údaje z části A Přílohy číslo 1 k vyhlášce, které odpovídají 
podrobnosti zásad územního rozvoje. 

25.  Praha Bod 9 (§ 4 odst. 
4) 

Ve čtvrtém odstavci požadujeme doplnění významových a datových 
specifikací pro jevy územně analytických podkladů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Neexistence významových a datových specifikací pro jevy 
územně analytických podkladů je dlouhodobým zásadním nedostatkem 
právního ukotvení územně analytických podkladů. Návrh je podle našeho 
názoru v tomto ohledu logicky rozpolcený, neboť na jednu stranu zakládá 
nový název „Báze dat“ a současně uvádí minimální technické požadavky 
na předání údajů o území v digitální podobě, na druhou stranu je však v 
Příloze č. 1 částí A i B místo očekávaného zpřesnění pojmů vyplývajícího 
ze změny označení „jev“ na označení „báze dat“ (tj. data) navrženo další 
zobecnění. 

Neakceptováno 
Jedná se přílišnou podrobnost, kterou 
nepovažujeme za vhodné vkládat do 
vyhlášky, která by měla být spíše 
obecnou. Tento požadavek směřuje 
spíše na metodický návod nebo datový 
model. 

26.  MŽP § 4 odst. 5 V § 4 odst. 5 požadujeme upravit znění nově doplněné věty následujícím 
způsobem: 
 
Poskytovatel údajů může údaje o území podle přílohy č. 1 včetně pasportu 
údaje o území poskytnout úřadům územního plánování způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. O jejich zveřejnění informuje poskytovatel 
údajů neprodleně úřady územního plánování prostřednictvím krajských 
úřadů. 
 
Odůvodnění: 
Výše uvedenou úpravou textu chceme dát poskytovatelům údajů o území 
možnost poskytovat údaje krajskému úřadu (který je následně přepošle na 
ORP) v elektronické podobě a to bezodkladně po jejich vzniku (údaje pro 
jevy A65 a B36 se aktualizují 1x ročně v průběhu října) a nejen na základě 
žádosti ze strany krajského úřadu. 
 
MŽP tak odpadne administrativní zátěž v tom smyslu, že bude jednorázově 
informovat o aktualizaci údajů a zveřejnění pasportů krajské úřady a 
nebude muset reagovat na jednotlivé žádosti krajů popř. obcí s rozšířenou 

Neakceptováno 
Zákon ani vyhlášky přímo neřeší, jakým 
způsobem má být poskytován jak 
pasport údaje o území, tak vlastní data 
údajů o území. Toto je nad rámec 
podrobnosti vyhlášky a je možné tento 
postup nahradit metodickým návodem. 
 
Ministerstvo dále upozorňuje, že není 
možné akceptovat text druhé věty. Ze 
stavebního zákona vyplývá pro 
poskytovatele údaje o území povinnost 
údaj o území poskytnout pořizovateli 
územně analytických podkladů. 
Konkrétní způsoby poskytnutí však 
vyhláška neřeší, nelze však akceptovat, 
že by pořizovatel byl pouze „informován“ 
o skutečnosti, že data existují a jsou 
dostupná. 
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působností o poskytnutí údajů. 
 
Pasporty budou v digitální podobě k dispozici na webu MŽP: 
https://www.mzp.cz/cz/uzemne_analyticke_podklady_ovzdusi Odkaz by 
měl být k dispozici rovněž v Metodickém pokynu MMR dle naší dřívější 
žádosti (viz dopis na MMR ze dne 13. dubna 2017, č. j. 12710/ENV/17). 

27.  Jihočeský kraj §4 odst. 5 Zaměnit formulaci Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou 
část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném 
schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen „pasport údaje o území“). 
Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje 
zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy za text: 
negrafickou datovou složku a grafickou informaci. 
Odůvodnění: Vhodnější formulace pro vyjádření toho, že údaj o území je 
tvořen jak daty, tak i popisnými informacemi. 

Akceptováno jinak 
Text byl upraven v souladu 
s připomínkou Hl. m. Prahy a byl do něj 
zanesen pojem „geografická data“, který 
jednoznačně deklaruje, že datová část 
má grafickou a negrafickou složku. 

28.  AUÚP ČR K § 4 odst. 6 Doplnit zvýrazněný text:  
Grafická část územně analytických podkladů se zpracovává zpravidla v 
rámci pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. Výkres 
limitů je aktualizován průběžně. Grafická část podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje ……. 
 
 
Jestliže je požadavek na průběžnou aktualizaci pouze datové báze, měl by 
být průběžně aktualizován alespoň výkres limitů, který je podstatným 
podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace. 

Neakceptováno 
V § 4 odst. 6 je nově uvedeno, že 
grafická část ÚAP se zpracovává 
zpravidla v rámci úplné aktualizace 
ÚAP. Je ponecháno na odborném 
zvážení pořizovatele, zda výkresy 
aktualizuje i v průběhu pořízení 
průběžné aktualizace. Výkres limitů 
využití území v ÚAP není závazným 
podkladem pro rozhodování v území, 
proto požadavek na jeho průběžnou 
aktualizaci není opodstatněn. 

29.  Jihočeský kraj § 4 odst. 6 Výkres hodnot – doporučujeme upravit hodnoty na kulturní, 
přírodní a civilizační. 

Odůvodnění: Došlo by tak k provázání na cíle územního plánování. 
Územní plány pracují v souladu s cíli územního plánování právě s těmito 
hodnotami. 

Akceptováno 

30.  Jihomoravský kraj k bodu 11 (k § 4 
odst. 6): Návrh nového znění § 4 odst. 6 požadujeme upravit takto:  

„(6) Grafická část územně analytických podkladů se zpracovává zpravidla 
v rámci pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. 
Grafická část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území územně 

Akceptováno 
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analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména 
urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území a výkres 
záměrů na provedení změn v území. Grafická část rozboru udržitelného 
rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres problémů 
k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních 
studiích (dále jen „problémový výkres“). Územně analytické podklady 
mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami či, grafy či 
kartogramy.“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava zachovává možnost doplnit ÚAP kartogramy. 
Důvodem je možnost zjednodušeného grafického znázornění slovně 
popsaných jevů a to bez měřítka, což definice schématu v § 2 písm. c) 
Vyhlášky 500 nedovoluje. 

31.  Praha K bodům 12 (§ 6 
odst. 1 a 3, § 13 
odst. 1 a 4 a § 19 
odst. 1), 24 a 25 
(příloze č. 4), 32 
až 34 (přílohám č. 
5 a 7) a 53 a 54 
(příloze č. 11): 

Nesouhlasíme s návrhem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Nečinit strukturu obsahu územně plánovací dokumentace 
závaznou, ale ponechat na profesionálním zvážení pořizovatele a 
zpracovatele územně plánovací dokumentace strukturu obsahu územně 
plánovací dokumentace. Požadavky na zpracování a pořizování územního 
plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou stanoveny v 
části první (§ 2 a 3), části třetí (§ 11, 13 a 14), a přílohách č. 5 (obsah 
vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území), č. 6 
(obsah zadání územního plánu) a č. 7 (obsah územního plánu). Pro 
všechny úrovně územně plánovací dokumentace – tedy pro zásady 
územního rozvoje, územní plán i regulační plán – má být závazný nejen 
obsah ale i struktura územně plánovací dokumentace uvedená v přílohách. 
Z pohledu zpracovatele je takový zásah do vyhlášky nepřijatelný a 
odporuje tomu, jak je např. obsah územního plánu uveden v § 43 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Ministerstvo pro místní rozvoj je 
oprávněno stanovit prováděcím předpisem náležitosti obsahu zásad 
územního rozvoje, územního plánu i regulačního plánu (§ 36 odst. 6, § 43 

Neakceptováno 
V § 43 odst. 6 je uvedeno, že prováděcí 
právní předpis stanoví “náležitosti 
obsahu územního plánu“. Takto 
uvedená textace dává dle názoru 
ministerstva dostatečné zákonné 
zmocnění, aby ministerstvo určilo nejen 
obsah ÚPD, ale taktéž jejich strukturu. 
V případě, že by v uvedeném 
ustanovení bylo stanoveno, že 
prováděcí právní předpis stanoví obsah 
územního plánu, bylo by stanovení 
požadavku na dodržení struktury 
jednoznačně nad rámec zákonného 
zmocnění. Tak tomuto však není. Bylo 
současně doplněno též do důvodové 
zprávy. 
 
Dále se ministerstvo domnívá, že 
struktura územního plánu nemá být 
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odst. 6 a § 61 odst. 3 stavebního zákona). Domníváme se, že stavební 
zákon nedává zmocnění k stanovení jeho struktury a zajímá nás, kde k 
takto normativnímu pojetí v návrhu nachází Ministerstvo pro místní rozvoj 
oporu ve stavebním zákoně. 

 

Doplňující vyjádření připomínkového místa: 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky, která se týká neexistence 
zákonného zmocnění ke stanovení závaznosti obsahu a struktury územně 
plánovací dokumentace (zásad územního rozvoje, územního plánu, 
regulačního plánu). Vypořádání ze strany ministerstva v tom smyslu, že 
v případě znění zmocnění v zákoně č. 183/2006 Sb. „obsah územního 
plánu (zásad územního rozvoje) … stanoví prováděcí právní předpis“ by 
jednoznačně (!) závaznou strukturu nebylo možno stanovit, avšak při znění 
„náležitosti obsahu … předpis“ ano, považujeme za omyl na straně 
ministerstva. 
 
„Náležitosti obsahu“ jsou podřaditelné „obsahu“, „obsah“ bez bližšího 
upřesnění je širším pojmem, než „náležitosti obsahu“. Pokud tedy 
ministerstvo konstatuje, že v případě znění zmocnění „obsah územního 
plánu (zásad územního rozvoje) … stanoví prováděcí právní předpis“ by 
závaznou strukturu jednoznačně nebylo možno stanovit, pak v případě 
skutečného znění „náležitosti obsahu … předpis“ je ještě jednoznačnější, 
že závaznou strukturu zásad územního rozvoje a územního plánu 
prováděcím právním předpisem nelze stanovit. Tomu mj. nasvědčuje 
současný text ve Vyhlášce č. 500/2006 Sb. - kdyby bylo ministerstvo 
zmocněno ke stanovení závazné struktury zásad územního rozvoje a 
územního plánu, jistě by svého zákonného zmocnění využilo již k datu 
účinnosti nové právní úpravy v územním plánování a stavebním řádu, tj. k 
1. 1. 2007.   
 
Pokud ministerstvo v textu Odůvodnění navrhovaného znění vyhlášky č. 
500/2006 Sb. na str. 1 konstatuje, že: „vyvstal požadavek, aby vyhláška 
stanovovala nejen obsah, ale též strukturu závazných částí územně 
plánovací dokumentace“, samo tím potvrzuje, že struktura ÚPD není 
„náležitostí obsahu“. Tomu ostatně odpovídá i nově užívané „obsah a 
struktura“ v textech §§ 6, 13 a 19 a v názvech Příloh č. 4, 5, 7 a 11 návrhu 
novely vyhlášky. Nesystémově v těchto souvislostech působí, že v případě 

ponechána na profesionálním uvážení 
projektanta ÚPD a již vůbec ne 
pořizovatele, který by měl zejména dbát 
na dohled nad dodržováním veřejných 
zájmů a právních předpisů. Ministerstvo 
se domnívá, že tento názor je podložen i 
rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
čj. 4 As 138/2017-33 ze dne 27. 9. 2017 
zejména v bodech [57], [58] a [59] 
odůvodnění.  
 
Významné je též upozornit, že struktura 
bude nově vyžadována pouze u 
závazných částí ÚPD, nikoliv u částí 
odůvodnění.  
 
ÚPD jsou veřejnými listinami závaznými 
pro rozhodování v území a jako takové 
musí být jednoznačné a srozumitelné 
pro všechny aktéry, které do území 
vstupují, přičemž cílem ministerstva je 
sjednocení výstupů ze závazných částí 
ÚPD tak, aby struktura a vzhled výkresů 
závazných částí ÚPD byla na území ČR 
shodná. 
 
Cílem však není unifikace věcného 
řešení, které je obsahem ÚPD a dle 
názoru ministerstva je právě toto 
hlavním profesionálním úkolem 
projektanta územního plánu, nikoliv 
strukturování textové části. Tento 
přístup požadavek na strukturu textové 
části žádným způsobem nenarušuje a 
neomezuje. 
 
Ministerstvo ještě doplňuje, že 
předkladatel připomínky uvádí, že 
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tzv. zpráv o uplatňování (zásad územního rozvoje - § 9, územního plánu - § 
15) či územně analytických podkladů (§ 4) zůstává stanoven pouze jejich 
obsah, nikoliv struktura, ačkoliv text zákonného zmocnění je obdobný.    
Pro tvrzení ministerstva, že ke stanovení závazné struktury zásad 
územního rozvoje a územního plánu mu zákon dává zmocnění, by musela 
příslušná formulace v zákonu č. 183/2006 Sb. znít: „náležitosti zásad 
územního rozvoje /územního plánu stanoví prováděcí právní předpis“. 
Ministerstvo tedy při své snaze o unifikaci územního plánování v Česku 
musí nejprve dosáhnout změny zákona a pak postupovat dále na cestě za 
dosažením řešení v oboru územního plánování: unifikace všeho co 
unifikovat lze. 
 
Hlavní město si nadále dovoluje poukázat na skutečnost, že v procesu 
jednání vzneslo k ministerstvu požadavek, aby získalo z vyhlášky výjimku, 
přičemž ministerstvo tento požadavek odmítlo s poukazem na důvody, 
které ministerstvo vedly k její novelizaci. Tento argument se nicméně nejeví 
jako logický. Úvaha ministerstva se opírá o předpoklad, že stavební úřady 
musí být konfrontovány s unifikovanou územně plánovací dokumentací. 
Tento předpoklad, který může platit v kontextu praxe pověřeného obecního 
úřadu, který vykonává funkci stavebního úřadu ve vztahu k více obcím, 
které mají samozřejmě různé územní plány. V případě hlavního města 
ovšem stavební úřady aplikují pouze a jeden územní plán a požadavek na 
unifikace nemůže tedy obstát. S ohledem na to, že každá regulace 
vyžaduje věcné odůvodnění, má hlavní město Praha za to, že ve vztahu k 
ní není tento důvod jakkoliv dán. 
 
Co se týče požadavku na unifikaci, který podle hlavního města má přesah 
do věcného obsahu, je navíc obtížně přijatelný s ohledem na heterogenitu 
obcí, kterých se týká. V České republice jsou obce, které mají desítky 
obyvatel, městyse, které mají stovky obyvatel, města, která mají tisíce 
obyvatel, statutární města která mají deseti až sta tisíce obyvatel a jedno 
hlavní město, které je milionovou metropolí. Všechny tato obce mají 
územní plány, nicméně jejich urbanistické podmínky a politické představy o 
rozvoji se nesmírně liší. Stanovit takto nesmírně bohatému katalogu 
subjektů jednotnou strukturu územního plánu postrádá věcný smysl. 
 
Předpoklad, který ministerstvo ve své argumentaci předestírá, že stanovení 
závazné struktury obsahu není zásahem do regulatorní kompetence obce, 

nejsou nijak řešena přechodná 
ustanovení k tomuto novému 
požadavku. Zde je potřeba uvést, že 
toto tvrzení se nezakládá na pravdě. 
Součástí návrhu vyhlášky jsou také 
přechodná ustanovení, mezi nimiž je i 
přechodné ustanovení, které řeší situaci, 
kdy nová ÚPD bude v procesu řízení o 
návrhu. V této fázi se tak již dokončí 
podle dosavadní úpravy. 
 
Domníváme se, že požadavek na 
dokončení pořizování ÚPD, která má 
pouze schválené zadání, je zcela 
nepřiměřený a neopodstatněný, jelikož 
v této fázi je stále dostatečný prostor, 
aby došlo k úpravě návrhu podle 
požadavků novelizovaných právních 
předpisů. Naopak ve fázi po veřejném 
projednání návrhu ÚPD již je 
dokumentace v pokročilém stupni 
dokončení, proto je požadavek na její 
dokončení podle dosavadní právní 
úpravy oprávněný.  
 
Ministerstvo zde konstatuje, že 
předkladatel připomínky s jejím 
vypořádáním nesouhlasil a dohody 
nebylo dosaženo ani na prezenčním 
vypořádání, které se konalo dne 
7. 11. 2017. Předkladatel setrval na 
svém názoru, že ministerstvo nemá 
dostatečné zákonné zmocnění ke 
stanovení struktury územního plánu. 
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se navíc jeví jako mylný. Stejně jako právní předpisy mají různou 
strukturou, protože normotvůrce chtěl vyjádřit strukturou normy určitou 
hodnotovou preferenci, pořadí priorit nebo aplikační zásady, tak i územně 
plánovací dokumentace může skrze svou strukturu vyjadřovat určitá 
sdělení, priority a zásady pro jejich aplikaci a výklad. Pokud je tato možnost 
omezena nebo je zcela zakázána, zužuje se tím regulatorní prostor, který 
byl obci zákonem dán. V kontextu katalogu různých druhů obcí je pak 
unifikace zásadním omezením faktických možností samosprávy. 
 
Kromě uvedeného si dovolujeme poukázat na širší ústavněprávní rozměr 
přijímané vyhlášky. Územní plán je nástroj, kterým zákon dává obci určitý 
prostor k úpravě vlastních záležitostí. Strukturu jako základní osnovu 
dokumentu určuje zpravidla zpracovatel, jenž je zjednán nebo pověřen obcí 
a zavázán zadáním územního plánu. Do struktury či osnovy plánu se tak 
může a má promítnout věcný zájem obce. Hranice toho, co obec může 
nebo nemůže, by pak měla být dána zákonem a pouze zákonem může být 
omezena. Právo na samosprávu je pak chráněno samotnou Ústavou 
konkrétně jejími článkem 99 a následujícími. Zasahovat do tohoto práva je 
možné pouze zákonem (nikoliv vyhláškou). Jestliže tedy vyhláška 
představuje proti zákonu určité omezení, tak v rozsahu, v jakém zasahuje 
do práva na samosprávu, je nepřípustné.  
 
Samotný předkladatel novely vyhlášky pak připouští, že prostor, v jakém se 
obce budou moci pohybovat, bude užší. Vzhledem k ústavněprávním 
podmínkám zásahu do samosprávné kompetence je pak už z tohoto faktu 
celkem zjevné, že předkladatel překračuje přípustnou hranici omezení 
samosprávné kompetence, která může být dána pouze zákonem. Ust. § 43 
odst. 6 stavebního zákona je tedy třeba vykládat tak, že vyhláška, jež 
stanoví náležitosti se nemůže jakkoliv dotknout možností využití plné 
kompetence obce předjímané v ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona. V 
předmětné věci ovšem je tato kompetence zúžena. Hlavní město pak 
pomíjí skutečnost, že struktura vyhlášky se liší od pořadí ekvivalentních 
prvků jmenovaných v zákoně a popírá jeho normativní sdělení z tohoto 
pořadí plynoucí. 
 
Kromě problému tkvícího v zásahu do práva na samosprávu, jenž nemá 
oporu v zákoně, je třeba poukázat i na to, že výklad ústavního práva 
podávaný Ústavním soudem hledí kriticky na každou situaci, kdy zákon 
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zakládá zmocnění vyhlášce, aby určitou oblast regulovala. Ústavní soud 
vyžaduje, aby zmocnění bylo zcela jasné a nepochybné.  V nálezu 
vydaném pod sp. zn. Pl. ÚS 6/07 dne 9. února 2010 Ústavní soud 
konstatoval: „Při respektování dělby moci (restriktivní výklad zákonného 
zmocnění) a principu právní jistoty je (a má být) zmocnění pro vydání 
právního předpisu natolik přesné a konkrétní co do svého rozsahu, obsahu 
a účelu, že ministerstvo či jiný správní orgán nemá možnost se od 
zákonných limitů odchýlit a upravit tak např. svou vlastní (politickou) vůli 
vzdor Parlamentu. Takový požadavek na zákonné zmocnění, aby co 
nejpřesněji vymezovalo obsah, účel a rozsah úpravy, lze dovodit z principu 
předvídatelnosti práva založeného čl. 1 odst. 1 Ústavy. Nerespektování 
některého ze tří prvků zmocňovací normy vede k závěru o nedostatku 
zákonného zmocnění k vydání prováděcího předpisu.“.  
 
K tomu je třeba dodat, že způsob, jakým ministerstvo vykládá obsah 
zákonného zmocnění, jež je více neurčité, je přesně takový, který citovaný 
nález Ústavního soudu nepřipouští. 
 
Na závěr si dovolujeme poznamenat, že novela vyhlášky nijak neřeší 
přechodná ustanovení. Příprava územně plánovací dokumentace je 
mnohdy postup, který trvá léta a není v průběhu těchto složitých a 
obtížných postupů technicky možné svévolně měnit strukturu 
dokumentace, která je výsledkem předchozí složité úvahy. Pokud by 
novela byla přijata bez přechodných ustanovení, ocitlo by se mnoho obcí v 
právní nejistotě ohledně přípravy dokumentace, která je již v takové fázi, že 
není možné měnit strukturu dokumentu. K tomu je třeba zdůraznit, že od 
určitých fází je změna projednávané dokumentace i právně sporná, mimo 
jiné i na již pořízené výstupy EIA nebo SEA. 
 
Za optimální bychom považovali, pokud by novela vyhlášky obsahovala 
přechodné ustanovení, že se nové znění vztahuje na dokumentaci, jejíž 
zadání bylo zastupitelstvem přijato po účinnosti novely vyhlášky. 
 
 

32.  Jihočeský kraj § 8 odst. 2 Vypustit text „poslední“. 
Odůvodnění: Sjednocení s textem v § 14 odst. 2. 

Akceptováno 

33.  Jihočeský kraj § 13 Upravit text: „Pokud je územní plán s prvky regulačního plánu Akceptováno 
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zpracován pro vymezenou část území obce, lze tuto část územního 
plánu vydat v měřítku katastrální mapy.“ následovně „Pokud je 
územní plán s prvky regulačního plánu zpracován pro vymezenou 
část území obce, lze tuto část územního plánu vydat samostatný 
výkres v měřítku katastrální mapy.“ 
Odůvodnění: Text „Pokud je územní plán s prvky regulačního plánu 
zpracován pro vymezenou část území obce, lze tuto část územního plánu 
vydat v měřítku katastrální mapy“, není úplně jednoznačný. Doporučujeme 
upravit tak, aby z něj jednoznačně vyplývalo, že je možno vydat pro území 
s prvky regulačního plánu samostatný výkres. 

34.  Praha K bodu 17 (§ 13 
odst. 2 věta 
druhá) 

Požadujeme větu „Pro zvlášť rozsáhlá území lze výkres základního členění 
území vydat v měřítku 1 : 25 000.“ nahradit větou „Pro zvlášť rozsáhlá 
území statutárních měst lze výkres základního členění území a samostatné 
výkresy koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury 
vydat v měřítku 1 : 25 000.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Považujeme za vhodné upřesnit, co se míní „zvlášť 
rozsáhlým územím“, a to ve vazbě na Přílohu č. 7 odst. 4 písm. b) poslední 
část věty (v souladu s bodem 41). Doplněním slov „statutárních měst“ za 
slovo „území“ by bylo umožněno u velkých měst základní výkres, koncepci 
krajiny a veřejné infrastruktury, obsažené v hlavním výkresu podrobnějšího 
měřítka, vydat v měříku 1 : 25 000 jako závazné výkresy územního plánu. 
Nyní projektant „zezávazňuje“ schémata v měřítku 1 : 25 000. 

Akceptováno částečně 
Zvlášť rozsáhlé území není vhodné 
zužovat pouze na území statutárních 
měst. Také mnohé obce, zejména 
v pohraničních oblastech, mohou mít 
zvlášť rozsáhlá území. Zde považujeme 
za vhodné ponechat na profesionální 
úvaze projektanta a pořizovatele, zda se 
jedná o zvlášť rozsáhlé území, či nikoliv. 
 
Samostatné výkresy vybraných 
koncepcí, které lze vyčlenit z Hlavního 
výkresu, byly také umožněny u zvlášť 
rozsáhlých území vydat v měřítku 1:25 
000. 

35.  MZE K bodu 20 - § 15 
písm. d) vyhlášky 

V textu uvedeného ustanovení požadujeme ponechat slova „prokázání 
nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a“. 

Odůvodnění: 

Součástí stavebního zákona (§ 55 odst. 4) stále zůstává požadavek 
prokázat nemožnost využití již zastavěných ploch, zda se nezbytně musí 
zastavovat nové – doposud nezastavěné plochy. Je nezbytné zachovat 
soulad stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek se zákonem č. 
344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Po novele stavebního zákona 
provedené zákonem č. 225/2017 Sb. 
byla z § 55 odst. 4 vypuštěna slova 
„nemožnost využít již vymezené 
zastavitelné plochy a“. Navržená úprava 
tak uvádí vyhlášku do souladu se 
stavebním zákonem, který provádí. 

36.  ČKA K Příloze č. 1 
obecně 

Doporučujeme vypuštění přílohy č. 1A a 1B zcela. Pokud nebude tato 
příloha vypuštěna, pak doporučujeme její základní přepracování, a to 

Neakceptováno 
Požadavek na vypuštění členní Přílohy 
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uspořádáním jednotlivých skupin jevů do ucelených formací/bloků tak, aby 
bylo možno do jednotlivých bloků podle potřeby buď jevy přidávat, nebo 
naopak odebírat jevy, aniž je tím celá struktura sledovaných jevů rozbita; 
stávající novela je pouze polovičatá. 
Navrhujeme následující uspořádání jevů: 
 
• základní údaje o území 
• hodnoty a problémy 
• příroda a krajina (nezastavěné území) 

o přírodní složky 
o krajinné struktury  
o krajinná infrastruktura 

• urbánní struktury (zastavěné území)  
o (prostorové) uspořádání 
o (funkční) využití 

• urbánní infrastruktura 
o dopravní 
o technická 
o občanská a ekonomická 

• rozvojový potenciál 
• nástroje pro uplatnění veřejného zájmu 
• implementace ÚPD a ÚPP 
 
Tato připomínka je zásadní. 

č. 1 na část A a část B je v současné 
právní úpravě realizovatelný obtížně, 
protože je mj. navázán na systém 
pořizování ÚAP (nejdříve na úrovni obcí 
s rozšířenou působností, poté krajů – a 
tento postup je obsažen přímo ve 
stavebním zákoně, přičemž se na něm 
nic nemění). 
 
Navržené uspořádání jevů do 
tematických kategorií považujeme za 
výhodné, ale v současné úpravě za 
obtížněji realizovatelné. Také se 
domníváme, že takovýto krok by 
vyžadoval nejen úpravu vlastního 
stavebního zákona (např. změnou 
systému pořizování ÚAP metodou shora 
dolů, nikoliv dosud užívaného systému 
zdola nahoru), ale zejména také 
poměrně obsáhlou a důkladnou diskuzi 
obzvlášť s pořizovatelskou praxí, tak 
aby se vhodně nastavila nová struktura. 

37.  Plzeňský kraj K příloze č. 1 
obecně 

Požadujeme zachování stávajícího výčtu jevů bez jakékoliv změny, a 
pokud je nutné přidávat nové, tak pokračovat v číselné řadě a nezavádět 
nové jevy „1a“ a uměle neshlukovat dosavadní jevy do nových. 

Neakceptováno 
Stávající návrh členění jevů je 
upravováno nejen kvůli změnám 
v právních předpisech, kdy některé jevy 
již právní předpisy neznají, naopak 
některé jevy přibyly a nejsou v příloze 
zohledněny, dále potom i na základě 
připomínek aplikační praxe. Jedná se 
jak o připomínky pořizovatelů, tak také 
poskytovatelů údajů o území, s nimiž 
byly úpravy dlouhodobě diskutovány. 
 
Požadavek na pokračování v dosavadní 
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číselné řadě považujeme za 
problematický, protože většina modelů 
již dnes po jevu 119, resp. 37 pokračuje 
dále v číslování. Pokračovat v číslování 
by tak mělo za následek narušení 
dosavadních datových struktur mnohem 
více, než zavádění nových jevů 
s písmenným indexem. 
 
Nadto je nezbytné poznamenat, že 
jednotlivé jevy nebyly shlukovány uměle 
nebo nahodile, ale podle jejich významu. 

38.  AUÚP ČR K příloze č. 1 V části A  

doplnit jev - urbanistická kompozice a vztahy v území (požadováno 
Politikou architektury a stavební kultury, opatření 3.2.5) 

Neakceptováno 
Politika architektury a stavební kultury 
toto vysloveně v uvedeném opatření 
nevyžaduje. Dále se domníváme, že tyto 
jevy budou v rámci ÚAP sledovány 
v jevů č. A11 a A11a. 

39.  Jihomoravský kraj K bodu 23 
(Příloha č. 1) Návrh nového znění Přílohy č. 1 v části A požadujeme upravit takto:  

- 4a plochy nebo místa brownfieldyů 

Odůvodnění: 

V příloze jevu není potřeba rozlišovat, zda jde o plochu či místo. 
Proto navrhujeme vypuštění slov „plochy nebo místa“. 

- 113a pohřebiště a krematoria a jejich ochranná pásma 

Odůvodnění: 

Jsou-li uváděna ochranná pásma u jiných sledovaných jevů, měla 
by být uvedena i u pohřebišť. 

Akceptováno částečně, vysvětleno 
Jev 4a byl upraven na „brownfieldy“. 
 
Požadavek na uvedení ochranného 
pásma u pohřebišť a krematorií již není 
opodstatněný. Byla zrušena novelou 
zákona o pohřebnictví provedenou 
zákonem č. 193/2017 Sb. ze dne 31. 5. 
2017 

40.  Jihomoravský kraj K bodu 23 
(Příloha č. 1) Požadujeme systémově důsledně upravit Přílohu č. 1 k vyhlášce 

v intencích níže uvedených konstatování v odůvodnění.  

Odůvodnění: 

Vysvětleno 
V rámci meziresortního připomínkového 
řízení byla provedena revize jevů 
uvedených v příloze č. 1 tak, aby byla co 
možná nejvíce systematicky 
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Z navrhovaných úprav není zřejmý účel změn. Evidentní pokus o větší 
systematičnost přílohy není dotažen, je proto ke zvážení, jestli polovičaté 
řešení je lepší než ponechání dosavadní verze. Postup zákonodárce 
vypustit jevy nedosažitelné či nepotřebné a doplnit nové dostupné jevy je 
podle našeho názoru správný. Bohužel důvodová zpráva neobsahuje 
zásadní informaci, čeho má být navrhovanými úpravami dosaženo.  

K upravenému obsahu Přílohy č. 1 uplatňujeme níže uvedené výhrady 
a argumenty, které vychází z dosavadní praxe pořizování ÚAP a jejich 
využívání při pořizování ÚP a ZÚR. Dle našeho názoru by snaha 
zákonodárce neměla být zaměřena na zásadní změny ve sledovaných 
jevech bez odborné veřejné debaty, vedené v dostatečném časovém 
předstihu nejen se zpracovateli ÚAP ale rovněž s pořizovateli ÚPD, pro 
kterou jsou ÚAP neopominutelným územně plánovacím podkladem. 
Naopak, snaha zákonodárce by měla být primárně směrována vůči 
poskytovatelům údajů o území, aby byli jednoznačně identifikovatelní 
a plnili své zákonem dané povinnosti tak, jak mají. 

Příklady nedotaženého řešení jsou např.: 

- doplnění nových jevů, které mají charakter samostatných oborových 
podkladů (např. A116a komplexní pozemkové úpravy). Proč potom 
není součástí ÚAP např. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací? 

- nedůsledné sdružování jevů do témat (např. 21a ÚSES by měl 
zahrnout i 21b a 21c; 34 NATURA 2000 – evropsky významné lokality a 
35 NATURA 2000 – ptačí oblasti by měly být sdruženy pod 34a Natura 
2000, pokud by dokonce neměly být 34 a 35 NATURA 2000 a 33 
biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky 
zařazeny pod chráněná území přírody, tak jako je to u památkové 
ochrany; nově by měl být doplněn sledovaný jev 57a ochrana 
nerostného bohatství jako nadřazený pojem pro 57 dobývací prostory, 
58 chráněná ložisková území, 59 chráněná území pro zvláštní zásahy 
do zemské kůry a 60 ložiska nerostných surovin minimálně v rozsahu 
výhradních ložisek, prognózních zdrojů a ložisek nevyhrazených 

uspořádaná, např. i zrušením nově 
zavedených tří jevů vztahujících se 
k územnímu systému ekologické 
stability. 
 
Co se týká navrženého uspořádání jevů 
do tematických kategorií, to považujeme 
za výhodné, ale v současné úpravě za 
pouze obtížně realizovatelné. Také se 
domníváme, že takovýto krok by 
vyžadoval nejen úpravu vlastního 
stavebního zákona (např. změnou 
systému pořizování ÚAP metodou shora 
dolů, nikoliv dosud užívaného systému 
zdola nahoru), ale zejména také 
poměrně obsáhlou a důkladnou diskuzi 
obzvlášť s pořizovatelskou praxí, tak 
aby se vhodně nastavila nová struktura. 
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nerostů atd.) 

- pokus o tematické členění ÚAP vítáme, považujeme však za vhodné 
víceúrovňové členění, se kterým máme v JMK dobrou zkušenost (viz 
příloha). Vyjmenování jednotlivých jevů ve druhé případně i třetí úrovni 
by bylo užitečné mj. pro nové pracovníky ÚÚP, pro které bude „hrubé“ 
tematické členění Přílohy č. 1 nedostatečné. Rovněž diskuze 
s poskytovateli údajů o území o tom, co mají pro účely ÚAP poskytovat, 
bude bez podrobného členění sledovaných jevů obtížnější. Rezignaci 
na podrobnější vyjmenování sledovaných jevů, zejména když se nyní 
bude Příloha č. 1 jmenovat „Obsah datové báze územně 
analytických podkladů“, považujeme za nevhodnou. 

- nedůslednost při úpravě číslování – pokud se mění název jevu, měl by 
dostat nové číslo s písmenem (např. položky 2, 3 a 11), 

- ve vztahu k zavedené praxi se navrhovanou změnou ruší kontinuita 
a návaznost již zavedených jevů. Čísla po zrušení řady jevů 
nenavazují a jsou mezi nimi mezery. Postupně si ÚÚP zvykly na 
systém, které číslo je který jev a nyní se do systému, který se budoval 
řadu let, radikálně zasáhne. Výhoda proč to takto udělat není zřejmá. 
Návrh vyvolá nutnost přepracovat zavedené GISové systémy, na to 
budou třeba finanční prostředky a práce externích firem.  

Pokud bude Příloha č. 1 upravena dle návrhu zákonodárce, považujeme za 
nanejvýš nezbytné, aby byla souběžně s účinností vyhlášky k dispozici 
metodika, která vysvětlí důvody úpravy Přílohy č. 1, uvede u každé položky 
definici pojmů nebo odkazy na příslušnou legislativu, podrobnější členění 
sledovaných jevů a jejich poskytovatele. 

41.  Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

K příloze č. 1 K Příloze č. 1 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. - Obsah datové báze územně 
analytických podkladů 

Odůvodnění: 

Rušené jevy by měly být zcela vypuštěny, pokud není důvodem jejich 

Vysvětleno 
Důvodem ponechání vypuštěných jevů 
s poznámkou zrušen je zachování 
kontinuity datových modelů, v nichž jsou 
data územně analytických podkladů 
spravována. 
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ponechání s  poznámkou „zrušen“ vazba na původní ÚAP. 

42.  Praha K bodu 23, 
Příloze č. 1 

V příloze č. 1 požadujeme přepracovat bázi dat územně analytických 
podkladů tak, aby měla charakter datových specifikací pro jednotlivé jevy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Je samozřejmě možné přípravu datových specifikací „jevů“ 
územně analytických podkladů, tj. dekompozici do datových prvků (údajů) a 
jejich povinné minimální obsahové a datové struktury provést v navazujícím 
Metodickém pokynu, nicméně se domníváme, že z důvodu právní jistoty je 
potřebné provést datové specifikace již v návrhu. Datové specifikace jevů 
územně analytických podkladů jsou významným příspěvkem k rozvoji e-
Government a patří do obdobné skupiny významných datových zdrojů jako 
RUIAN, datové specifikace ZABAGED, ISKN apod., které jsou všechny 
definované prováděcí vyhláškou k příslušnému zákonu. Datové specifikace 
by podle našeho názoru měly být primárně určeny pro jevy vznikající v 
rámci územně analytických podkladů. Pro ostatní jevy by mělo být 
přednostně využito existujících nebo připravovaných datových specifikací 
(zejména INSPIRE, DTM). 

Neakceptováno 
Zavedení povinných minimálních 
obsahů a datových struktur jednotlivých 
sledovaných jevů přímo do prováděcí 
vyhlášky považujeme za nereálné. 
Jedná se o podrobnost metodického 
pokynu, nikoliv vyhlášky. Jako 
problematické zde je možné vnímat i 
následné úpravy v těchto specifikacích, 
které by nebylo možné provádět podle 
potřeby, ale změna by trvala poměrně 
dlouhou dobu. Tento problém je 
následně násoben rozsahem a 
různorodostí sledovaných jevů. 
 
Co se týká příspěvku k e-Governmentu 
a vazby na GeoInfoStrategii, 
ministerstvo zde znovu opakuje, že ÚAP 
nejsou žádným informačním systémem 
veřejné správy a nepatří tedy do 
stejných skupin jako ZABAGED nebo 
ISKN. ÚAP jsou nástrojem územního 
plánování, který má stavebním zákonem 
přesně stanovené náležitosti a je 
nezbytné je tímto způsobem vnímat. 
ÚAP nemohou a ani nebudou 
zastupovat jakékoliv specializované 
informační systémy veřejné správy. 
MMR se domnívá, že by to mělo být 
přesně naopak, tedy aby po zavedení 
specializovaných informačních systémů 
migrovala data z těchto systémů do 
ÚAP, nikoliv opačně. 

43.  Praha K příloze č. 1 V příloze č. 1 požadujeme neprovádět slučování jevů v rámci části A ani B; 
to je vhodné pouze v případě, že se jedná o informace poskytované z 
jednoho datového zdroje (nebo dokonce v jedné datové sadě). V jiných 

Vysvětleno 
Slučování jevů je primárně činěno právě 
tam, kde je pouze jeden poskytovatel, 
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případech požadujeme ponechat oddělené jevy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Z hlediska správy údajů je žádoucí zajistit, aby každý jev měl 
jednotnou obsahovou definici (např. vyplývající z právních předpisů), jednu 
datovou specifikaci (a jednoho poskytovatele, je-li to z povahy jevu možné). 
Toho podle návrhu není možné dosáhnout. Zároveň tento formální krok 
povede k přerušení časových řad sledování poddělených jevů. 

který data obvykle vede v jedné datové 
sadě, nicméně toto není a ani nemůže 
být pravidlem. 

44.  Praha K příloze č. 1 V příloze č. 1 požadujeme nezavádět poddělování jevů na písmena „a“ a 
„b“ (např. 21a a 21b) s odůvodněním vazby na předešlé členění a logické 
pořadí příbuzných jevů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Návrh přináší významový chaos do uvedeného přehledu jevů. 
Návaznost aktualizovaného pojetí na existující datové uložení je podle 
našeho názoru možné řešit převodníky v databázovém uložení existujících 
systémů pro územně analytické podklady. Zároveň tento formální krok 
povede k přerušení časových řad sledování poddělených jevů. 

Neakceptováno 
Zavádění poddělování jevů písmenným 
kódem je provedeno právě v návaznosti 
na strukturu datových modelů a to 
s ohledem na různé datové modely 
užívané na úrovni jednotlivých krajů ke 
správě dat ÚAP. 
 
Pokud by nebylo užito poddělování jevů 
písmenným kódem, je jediným dalším 
způsobem, jak by mohla příloha č. 1 
vyhlášky nové jevy pojmout, 
pokračování v dosavadním číslování. To 
by však dle názoru ministerstva mělo za 
následek taktéž nabourání dosavadních 
datových modelů, protože většina z nich 
sleduje množství dalších jevů, které jsou 
obvykle vedeny od čísla 119, resp. 37 
dále návaznou řadou. 

45.  Praha K příloze č. 1 V příloze č. 1 požadujeme přehodnotit nevyváženost mezi množstvím 
sledovaných jevů pro krajinu a životní prostředí (další posilování významu) 
a pro zbývající pilíře (ekonomika, strukturální řešení sídel, soudržnost 
obyvatelstva aj.) v požadovaných podkladech a přidat podstatné jevy pro 
vyvážené hodnocení stavu a problémů v území s tím, že dosavadní data 
nejsou vždy pro úkoly očekávané od analytického materiálu, kterým 
územně analytické podklady jsou, dostatečně relevantní.  

Požadujeme přidat 4 nově sledované jevy pro podrobnost obcí, a to: 
současně zastavěné území, morfologie terénu, linky veřejné dopravy/MHD, 

Akceptováno částečně 
Jev současně zastavěné území je již 
právně překonán a vyskytuje se pouze 
v dosud platných ÚPD, které ukončí 
platnost 31. 12. 2022. Jeho sledování je 
možné provádět v rámci jevu A1 
zastavěné území formou rozlišení 
atributem. 
 
Jev morfologie terénu nebyl 
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vybraná zařízení občanské vybavenosti. Dále požadujeme přidat 7 nově 
sledovaných jevů pro podrobnost krajů, a to: počet pracovních příležitostí, 
počet volných pracovních míst, počet uchazečů o zaměstnání, hrubý 
domácí produkt, průměrná mzda, struktura bytového a domovního fondu a 
počet spáchaných trestných činů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Celkově zřetelný příklon k posílení podkladů pro krajinu a 
životní prostředí a tím další prohlubování nevyváženosti v datech 
příslušných pilířů. Nedostatečný důraz na podklady pro zbývající pilíře 
(ekonomika, strukturální řešení sídel, soudržnost obyvatelstva aj.) 
neposkytuje uspokojivé zaměření a odpovědi na aktuální problémy měst a 
obcí České republiky. 

akceptován; jedná se o data, která jsou 
dostupná na Českém úřadu 
zeměměřičském a katastrálním a je 
možné jejich sledováni v ÚAP již 
v současné době v rámci jevu A119. 
 
Jev linky veřejné dopravy/MHD byl 
zařazen s názvem Linky a zastávky 
veřejné hromadné dopravy (jev 105a) 
 
Jev „vybraná zařízení občasné 
vybavenosti“ je součástí předloženého 
návrhu (jev č. 3) 
 
Počet pracovních příležitostí, Počet 
volných pracovních míst a Počet 
uchazečů o zaměstnání je již možné 
sledovat v rámci jevu B8 
nezaměstnanost a není nezbytné pro ně 
vyčleňovat samostatné jevy. 
 
Hrubý domácí produkt: akceptováno, 
zařazeno jako nový sledovaný jev B7b 
 
Průměrná mzda: neakceptováno, jev 
nepovažujeme za nezbytný pro územně 
plánovací činnost. V případě potřeby je 
možné jej sledovat v rámci jevu B37. 
 
Struktura bytového a domovního 
fondu: Upraven jev B13 tak, aby 
obsahoval i „strukturu“ bytového fondu. 
 
Počet spáchaných trestných činů: 
neakceptováno, nejedná se o jev, který 
je nezbytný pro územně plánovací 
činnost. V případě potřeby je možné jej 
sledovat v rámci jevu B37. 
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46.  Praha Příloha č. 1 V Příloze č. 1 části A požadujeme vyčlenit samostatnou skupinu jevů 
vhodných pro obce s rozšířenou působností, statutární města a hlavní 
město Prahu (provázanou se změnou stavebního zákona ve smyslu 
zavedení specifického přístupu k územnímu plánování pro velká města). 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Velká města řeší díky své velikosti a dynamice procesů 
územního rozvoje jiné typy výzev nebo přesněji výzev, které svým 
rozsahem mají mnohem rozsáhlejší dopad a která vyvolávají velkou 
pozornost, než malé obce. Některé z otázek na tyto problémy mohou být 
odpovězeny pomoci navrhovaných jevů. Statutární města splňují svou 
velikostí nad 40 000 obyvatel a současně jistou svébytností při uspořádání 
vnitřní správy znaky měst, které by měly mít vyšší informační základnu pro 
územně plánovací činnost než malé obce. 

Neakceptováno 
ÚAP jsou dle stavebního zákona 
pořizovány ve trojí podrobnosti, a sice 
pro potřeby ministerstva, pro správní 
obvody obcí s rozšířenou působností a 
pro správní obvod kraje. Jak sám 
připomínkující uvádí, tato změna by 
musela být provázána se změnou 
stavebního zákona, což je v současné 
chvíli zcela nereálné.  

47.  Praha Příloha č. 1 V Příloze č. 1 části A požadujeme nově sledovat zhruba 13 jevů 
(relevantních zejména pro obce s rozšířenou působností, statutární města 
a hlavní město Prahu): výška zástavby, struktura zástavby, urbanistické 
celky, kompoziční osy, pohledové osy a horizonty, hustota zástavby, 
hustota přítomných obyvatel, využití území, vlastnické poměry pozemků a 
nemovitostí, ceny pozemků a nemovitostí, modal split (poměr využívání 
jednotlivých druhů dopravy v určité oblasti a čase); dále zařadit jev 
zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině relevantní 
pro všechny obce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Velká města řeší díky své velikosti a dynamice procesů 
územního rozvoje jiné typy výzev nebo přesněji výzev, které svým 
rozsahem mají mnohem rozsáhlejší dopad a která vyvolávají velkou 
pozornost, než malé obce. Některé z otázek na tyto problémy mohou být 
odpovězeny pomoci navrhovaných jevů. Jev „zastavitelné plochy, plochy 
přestavby a plochy změn v krajině relevantní pro všechny obce“ čerpající z 
územních plánů obcí by měl zásadní vliv na možnost sledovat rozvojové 
záměry sousedních administrativních celků s hodnocením dopadů na vývoj 
v samotné obci s rozšířenou působností i kraji. 

Akceptováno částečně 
Zaveden nový sledovaný jev A11a 
„struktura a výška zástavby“, v rámci 
nějž budou sledovány zejména jevy: 
struktura zástavby, výška zástavby, 
urbanistické celky nebo hustota 
zástavby.  
 
Jevy kompoziční osy, pohledové osy a 
horizonty budou sledovány v jevu 11. 
 
Dále byl zaveden samostatný jev A1b 
„zastavitelné plochy, plochy přestavby a 
plochy změn v krajině“. 
 
Ostatní jevy nebyly jako samostatné 
akceptovány. Lze je sledovat, v případě 
potřeby, v rámci jevu A119. 
 

48.  Praha Příloha č. 1 V Příloze č. 1 části A nesouhlasíme se zrušením následujících sledovaných 
jevů a požadujeme jejich zachování: „významná stavební dominanta“, 

Neakceptováno 
Tyto jevy budou nově sledovány v rámci 
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„významný vyhlídkový bod“ a „speciální dráha včetně ochranného pásma“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Jev „významná stavební dominanta“ je důležitá 
charakteristika zástavby,  

„významné vyhlídkové body“ jsou důležitým podkladem pro vizuální a 
prostorové hodnocení území a jevem „speciální dráha“ je v hlavním městě 
Praze sledováno metro, které je zásadní dopravní infrastrukturou. 

jevu A11 urbanistické a krajinné 
hodnoty. 
 
Speciální dráha je podle zákona č. 
266/1994 Sb., o drahách, jednou 
z kategorií železničních drah, proto bude 
nově sledována v rámci jevů A94a a 
odlišena bude pomocí atributů. 

49.  AUÚP ČR K Příloze č. 1 
obecně 

Ponechat stávající strukturu jevů a doplnit o nové  
Seskupení některých jevů do nové položky pod indexovaným číslem 
nepřináší zjednodušení, ale spíš chaos do stávajícího členění. Některé 
obory byly shrnuty do jednoho jevu, u některých zůstala košatá struktura, 
např. u technického vybavení. Pokud byly některé jevy doplněny, měly by 
se do struktury dostat navíc, pokud jsou některé rušeny bez náhrady tak 
měly být vypuštěny. Přeskupení a někde seskupení je změna pro změnu a 
nepřináší žádné přínosy pro zkvalitnění ÚAP.  
 
Příkladmo k některým položkám výčtu jevů:  
V příloze č. 1., části A  
jev 17. – 35a. - nelogické, proč jsou všechna přírodní chráněná území 
sloučena do jednoho bodu a UNESCO a Natura jsou zvlášť, když to není u 
památek (jev 5. – 10. UNESCO bylo zahrnuto do obecné ochrany).  

jev 110. 111. - rozlišení objektů civilní a požární ochrany má svůj význam. 
Jedná se o zcela odlišné jevy a neměly by být sloučeny. 

Neakceptováno 
Návrh na úpravy byl proveden zejména 
na základě požadavků pořizovatelů ÚAP 
a poskytovatelů údajů o území. Zejména 
se to týkalo jevů týkajících se přírodních 
chráněných území, která jsou ze strany 
AOPK sledovány a předávány v rámci 
dvou datových vrstev (maloplošná 
zvláště chráněná území a velkoplošná 
zvláště chráněná území). 
 
Co se týká jevů civilní a požární 
ochrany, tak jejich sledování v jednom 
jevu neznamená, že nebudou odlišeny. 
Odlišení však bude provedeno formou 
atributu. 

50.  ČKAIT Příloha č. 1, jev č. 
1 Doplnit jev „podzemí zastavěného území“ 

 
Požadavek na vytvoření dalšího funkčního vymezení všech ploch vychází 
ze skutečností, že územně analytické podklady jsou zdrojem cenných 
informací pro urbanisty, politickou reprezentaci či stavební úřady. 
Rozebírají stav a vývoj v různých tématech – od životního 
prostředí, zástavby či pohybu po městě až po ekonomickou situaci či 
sociální podmínky.  
 

Akceptováno jinak 
Podzemí zastavěného území je součástí 
různých jevů v rámci celé přílohy č. 1 
(zejména jevů technické infrastruktury, 
dopravní infrastruktury). 
 
Nově byl v rámci jevů technické 
infrastruktury zařazen nový sledovaný 
jev 82b „sdružené liniové sítě“. 
 
V rámci prezenčního vypořádání této 
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ČKAIT se už delší dobu pokouší různými způsoby informací poukázat na 
skutečnost, že v ÚAP podzemní část zastavěných území chybí  a proto 
navrhuje, aby byla jedna vrstva plánu věnována podzemí, kde se výrazně 
rozvíjí například tunely, kolektory, parkovací kapacity a další infrastruktura. 
Tato vrstva napomůže přehledu volných kapacit pro další využití. 

připomínky byly předneseny oprávněné 
požadavky na zavedení jevu, v rámci 
nějž by byly sledovány zejména 
historické části podzemí měst. 
Ministerstvo tento požadavek přímo 
neodmítá, konstatuje však, že 
v současné době neexistuje 
poskytovatel tohoto jevu, vrstva by tak 
nebyla naplněna. Ministerstvo se shodlo 
s ČKAIT, že je nezbytné zahájit diskuze 
o možnosti sledovat tento jev a to na 
bázi širší meziresortní skupiny. 
Iniciátorem této diskuze by měla být 
přímo ČKAIT. 

51.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, 
doplnit jev 1b 

1b – zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině …  
Odůvodnění: Jev vyplývá z výkresu základního členění území a není zcela 
nahraditelný datovou vrstvou s plochami s rozdílným způsobem využití. 

Akceptováno 
 

52.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, 
doplnit jev 1c 

1c – urbanistická kompozice 
Odůvodnění: Zejména ve vazbě na úkol z opatření 3.2.3 a 3.2.5. Tyto 
kompozice přebírat z ÚPD a poskytovat je pro potřeby dalších změn ÚPD, 
pro analytickou činnost v územním plánování atd. 

Vysvětleno 
Urbanistická kompozice mj. i podle 
definice v § 2 odst. 1 písm. e) je 
souborem různých prvků a částí. Jejich 
sledování by mělo probíhat v rámci jevu 
A11 urbanistické a kulturní hodnoty. 
 
Vazba na Politiku architektury a 
stavební kultury není přímá. Politika 
přímo nevyžaduje zavedení sledování 
tohoto jevu v rámci ÚAP. 

53.  MŽP Příloha č. 1, část 
A, jevy 11, 17a a 
17b 

Požadujeme přehodnotit a přeformulovat sledované jevy  

11 - urbanistické a krajinné hodnoty, 17a – oblasti a místa krajinného rázu, 
příp. 17b – krajiny a krajinný okrsek.  

 

Oblasti a místa krajinného rázu patří mezi jevy, které nemají oporu v 
právních předpisech. Přestože byly a jsou na řadě správních území 
zpracovávány, s jejich aplikací z hlediska ochrany krajinného rázu jsou 

Akceptováno jinak 
viz vypořádání připomínky č. 54 – 
přejmenováním jevu 17a na „krajinný 
ráz“ a jeho obsah bude upraven 
metodicky. 
 
U jevu A11 nebyl požadavek 
akceptován. Urbanistické a krajinné 
hodnoty je v mnoha případech velmi 
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dosud problémy. Doporučujeme přesun tohoto jevu mezi „další dostupné 
údaje o území“. Hodnoty krajinného rázu budou obsahem jevu „krajinné 
hodnoty“ (hodnoty krajiny). Z tohoto důvodu požadujeme rozdělit navržený 
jev 11 – „urbanistické a krajinné hodnoty“ na „urbanistické hodnoty“ a 
„krajinné hodnoty“ (případně „hodnoty krajinného rázu“, jelikož řada hodnot 
krajiny bude vymezena v rámci dalších jevů). Přestože se totiž hodnoty 
urbanistické a krajinné mohou prolínat a prolínají, hlavní význam při jejich 
stanovení bude v úhlu pohledu/ odborném hledisku, jakým budou 
posouzeny. Tak může území, objekt apod. mít jiný význam z hlediska 
krajinného a jiný z hlediska urbanistického. S ohledem na uplatnění 
odlišného přístupu k jejich hodnocení požadujeme tyto jevy oddělit. 

 

Jev 17b – krajiny a krajinné okrsky. Dovozujeme, že „krajiny“ vyplývají z 
aktualizace překladu EUoK o potřebě vymezení vlastních krajin na základě 
jedinečnosti. Není ale zřejmé, jak se toto bude vymezovat na úrovni ÚAP 
obcí s rozšířenou působností. Prozatím jsou tyto stanovovány v rámci 
zpracování ZUR. Z důvodu nejasností požadujeme bližší informace a 
diskusi v této věci. 

obtížné striktně odlišit, často se 
překrývají a doplňují. Právě z toho 
důvodu byl zařazen jev A11 v této 
podobě. Obsah tohoto jevu bude 
upřesněn metodicky. 
 

54.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
17a) oblasti a 
místa krajinného 
rázu 

Nahradit: „území, kde bylo provedeno preventivní hodnocení 
krajinného rázu“.  

Odůvodnění 

Vymezené oblasti a místa krajinného rázu jsou výsledkem preventivního 
hodnocení krajinného rázu, které zdaleka není zpracováno na celé území 
kraje nebo všech území ORP. Pojem „krajinný ráz“ je díky zákonné úpravě 
petrifikován v odborné terminologii jako terminus technicus. Přes jeho 
specifické zabarvení odpovídá termínu „charakter krajiny“ (Vorel Kupka: 
Kulturní krajina a její ráz). Krajina má určitý charakter, tedy krajinný ráz, 
všude, tj. na celém území. Sledovat místa a oblasti krajinného rázu jako 
taková tedy postrádá smysl, účelné je sledovat vymezená místa a oblasti 
krajinného rázu, tj. vymezená v rámci preventivního hodnocení. 

Akceptováno jinak 
Název jevu upraven na „krajinný ráz“ a 
jeho obsah bude upraven metodicky. 

55.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
17b) krajiny a 
krajinné okrsky 

Nahradit: „krajiny, krajinné oblasti, krajinné typy a krajinné okrsky“.  
Odůvodnění 
Krajinný okrsek není definován v žádném právním předpisu. Dle definice 

Neakceptováno 
Úpravu rozsahu nepovažujeme za 
vhodnou. V případě, že by vyplynula 
potřeba rozšíření rozsahu tohoto jevu, je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATRM2UNV)



Zásadní připomínky z meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.“ 

 

strana 31 z 53 

Číslo Připomínku 
předkládá 

Připomínkovaná 
část Připomínka Vypořádání připomínky 

v metodickém pokynu MMR a MŽP krajinný okrsek je základní skladebná 
relativně homogenní část krajiny, která se od sousedních krajinných okrsků 
odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem 
využití. 

možné tuto úpravu provést metodicky. 

56.  AUÚP ČR Příloha č. 1, A20 
jev 20. významný vyhlídkový bod - ponechat v seznamu 

Neakceptováno 
Tento jev bude nově sledován v rámci 
jevu A11. Rozsah jevu A11 bude 
upraven metodicky. 

57.  MŽP Příloha č. 1, část 
A, jev 23a Požadujeme úpravu navrženého jevu 23a  - „významné krajinné prvky ze 

zákona a registrované“ a to na jev pod názvem „významné krajinné prvky“. 
Režim ochrany je u obou „typů“ VKP shodný. Rozdíl je v tom, že 
registrovaná VKP jsou přesně vymezena příslušným správním aktem, ale 
řada VKP ze zákona nikoliv. Cílem je identifikace a postupné zpřesnění 
prostorového vymezení všech VKP, přičemž prostorové vymezení VKP ze 
zákona bude průběžně (v rámci aktualizace ÚAP) zpřesňováno mj. s 
využitím připravovaných metodických podkladů MŽP. 

Akceptováno 

58.  Kraj Vysočina Příloha č. 1, body 
22, 23 a 23a Připomínka k Čl. I bodu 23: 

Navrhujeme v Příloze č. 1 až 3 v tabulce A ponechat bod 22 
(významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou 
položkou) a bod 23 (významný krajinný prvek ze zákona, pokud není 
vyjádřen jinou položkou) ve stávajícím znění a nenahrazovat je 
bodem 23a (významné krajinné prvky ze zákona a registrované). 
Důvodem ponechání dvou samostatných bodů je zejména existence 
rozdílných úřadů, které jsou poskytovatelem těchto jevů do ÚAP 
(registrované patří POU a ze zákona jsou zbytkovou působností ORP). 

 

Akceptováno jinak 
Na základě zásadní připomínky MŽP (č. 
57) byly tyto dva jevy sloučeny do 
jednoho jevu s názvem „významné 
krajinné prvky“. 
 
Ponechání rozdělení jevu na dva 
samostatné jen kvůli dvěma rozdílným 
poskytovatelům považujeme za důvod 
nerelevantní. Mnohé jevy mají různé 
poskytovatele a jsou taktéž sledovány 
v rámci jednoho jevu. 

59.  MZE Příloha č. 1, řádek 
23a 

V řádku 23a požadujeme doplnit uvedený text slovy „podle zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny“. 

Odůvodnění: 

Neakceptováno 
Jedná se o odlišné pojmy, u kterých 
obvykle k záměně nedochází. Že se 
jedná o významné krajinné prvky dle 
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Je nezbytné upřesnit, že se nejedná o krajinné prvky podle zákona č.  
252/1997 Sb., o zemědělství a podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. 

zákona o ochraně přírody a krajiny, 
vyplývá dále také z metodického návodu 
k příloze č. 1, část A, která bude po 
novele vyhlášky aktualizována. 

60.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
36a mokřady dle 
Ramsarské 
úmluvy 

Vypustit pro nadbytečnost.  

Odůvodnění 

Významné mokřady jsou chráněny dle zákona č. 114/1992 Sb. a jsou tak 
již v rámci jiného sledovaného jevu, např. CHKO. 

Neakceptováno 
Jev je zařazen na základě požadavku 
resortu životního prostředí. Jedná se o 
jev, který je vymezen na základě 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 
republika vázána. 

61.  MŽP Příloha č. 1, část 
A, jevy 36a a 36b 

MŽP jednoznačně vítá zařazení bodů 36a a 36b do datové báze územně 
analytických podkladů obcí (část A přílohy č. 1). Jsme přesvědčeni, že 
sledování těchto jevů v území pomůže pořizovateli, resp. projektantovi 
územního plánu spolehlivě identifikovat přírodně cenná území a s ohledem 
na jejich výskyt a respektování příslušných limitů navrhnout rozvoj obce.  
 
V jevu č. 36b požadujeme nahradit „migračně významné plochy  
a koridory“ jevem s názvem „Biotop vybraných zvláště chráněných druhů 
velkých savců“. V rámci probíhajícího projektu AOPK ČR „Komplexní 
přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny 
v ČR“ je připravována jedna souvislá polygonová vrstva biotopu vybraných 
zvláště chráněných druhů velkých savců, která funkčně a odborně nahradí 
tři dosud poskytované vrstvy migračně významných území, dálkových 
migračních koridorů a jejich bariérových míst. 

Akceptováno 

62.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, jev 
37a 

37a - Slovo vzdálenost nahradit „INFORMACE O VZDÁLENOSTI“ 
Odůvodnění: Často není zřejmá ani digitální hranice lesa, natož 
jednoznačně vymezit 50 m od okraje lesa. 

Neakceptováno 
Vzdálenost 50 m od okraje lesa vyplývá 
přímo ze zákona č. 289/1995 Sb., § 14 
odst. 2.  

63.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
37a) lesy, jejich 
kategorizace a 
vzdálenost 50 m 
od okraje lesa 

Vypustit: „vzdálenost 50 m od okraje lesa“. 

Odůvodnění 

Údaj postrádá smysl, není zřejmé, od jakého lesa má být vymezena 
vzdálenost 50 m – od lesa dle KN, dle poskytnutých dat nebo 

Neakceptováno 
Vzdálenost 50 m od okraje lesa vyplývá 
přímo ze zákona č. 289/1995 Sb., § 14 
odst. 2. 

64.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
37b) lesy 

Vypustit pro nadbytečnost. 

 

Akceptováno 
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kultivované 
melioracemi 

Jev nemá žádný význam pro územně plánovací činnost. 

65.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
42a) plochy vodní 
a větrné eroze 

Vypustit. 

Není zřejmé, jak může proti erozi působit územní plánování, když 
zemědělci, v jejichž gesci je ochrana půdy, s tím nic nedělají. 

Neakceptováno 
Obsahem územního plánu je v rámci 
koncepce uspořádání krajiny také 
stanovení protierozních opatření 
[Příloha č. 7, část I., odst. 1 písm. e)] 

66.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
43a) plochy 
vhodné 
k zalesnění, 
plochy vhodné 
k zatravnění 

Vypustit.  

Chybí poskytovatel. Kdo určí, co zalesňovat a zatravňovat? K tomu je 
nutné důkladně posoudit charakter krajiny, zalesňování není vhodné např. 
v kulturním bezlesí 

Neakceptováno 
Tyto informace jsou dostupné 
z veřejného registru půdy LPIS. Územní 
plán mj. vymezuje plochy změn v krajině 
a tato data by měla být jedním 
z podkladů pro jejich vymezování. 
 
Předkladatel připomínky argumentoval, 
že plochy, které jsou v registru LPIS 
vedeny jako plochy určené k zalesnění a 
zatravnění jsou takto vedeny pro 
potřeby poskytování dotací, nadto není 
zřejmé, jak byly přesně stanoveny. Jako 
plochy vhodné k zalesnění jsou zde 
vedeny i ty plochy, kde je zalesnění 
zcela nevhodné (plužiny, kulturní bezlesí 
apod.), což předkladatel připomínky 
považuje za zcela zásadní problém. 
 
Ministerstvo se však domnívá, že 
úkolem územně analytických podkladů 
je právě identifikace problémů 
spočívajících ve střetech jednotlivých 
záměrů s limity využití území a 
s hodnotami území nebo ve střetech 
záměrů navzájem, přičemž tyto 
problémy následně mají být řešeny 
v příslušných územně plánovacích 
dokumentacích. V případě těchto 
definovaných ploch se jedná právě o 
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střety záměru na zalesnění konkrétní 
plochy a hodnoty v území (např. 
dochovaná historická část kulturní 
krajiny), tedy o střet v jevech A43a a 
zejména A11. Úkolem pořizovatele ÚAP 
je tyto střety definovat a popsat 
v rozboru udržitelného rozvoje území a 
vyhodnotit je jako problém k řešení 
v ÚPD tak, aby v takto hodnotných 
plochách nedošlo k zalesnění. 
 
Ministerstvo na závěr konstatuje, že i 
kdyby nedošlo k zařazení tohoto jevu 
jako samostatně sledovaného jevu, tato 
data, generovaná státní správou (zde 
resort ministerstva zemědělství), 
nepřestanou existovat a budou do ÚAP 
poskytována, pouze v rámci jevu A119. 
Pořizovatel ÚAP, potažmo ÚPD se tak 
bude muset se střety vypořádat 
v každém případě. 
 
Ministerstvo zde konstatuje, že 
předkladatel připomínky s jejím 
vypořádáním nesouhlasil a dohody 
nebylo dosaženo ani na prezenčním 
vypořádání, které se konalo dne 7. 11. 
2017. Předkladatel setrval na svém 
názoru, že tento sledovaný jev je 
potřeba vypustit, protože není 
garantovaný poskytovatele a není 
zřejmé, jakým způsobem byla data 
zpracována. Předkladatel nedodal 
podrobnější zdůvodnění, proč se 
zařazením tohoto jevu nesouhlasí. S  
názorem na vypuštění jevu se však 
ministerstvo neztotožňuje. 

67.  MZE Příloha č. 1, řádek V řádku 44 požadujeme nahradit slova „povrchové nebo podzemní zdroje Akceptováno 
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44 pitné vody a jejich ochranná pásma“ slovy „vodní zdroje pro zásobování 
pitnou vodou a jejich ochranná pásma.“ 

Odůvodnění: 

Znění předložené vyhlášky je nutné sladit s terminologií zákona č. 
254/2001 Sb., vodního zákona (viz § 30 vodního zákona.). 

68.  MZE Příloha č. 1, nový 
řádek 46a 

Za řádek 46 požadujeme doplnit řádek 46a) s textem „povrchové vody 
využívané ke koupání“.   

Odůvodnění:  

Pro plánování v území je nezbytné vědět, zda se v území nenachází 
povrchové vody využívané ke koupání (§ 34 vodního zákona). 

Akceptováno 
Je však nutné určit poskytovatele tohoto 
údaje. Podle ustanovení § 6g odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb. jím bude 
Ministerstvo zdravotnictví. 

69.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, jev 
47 

47 - Doplnit „včetně ochranného pásma“ 

Odůvodnění: Vodní nádrže mají ochranná pásma. 

Akceptováno jinak 
Viz připomínka č. 70 

70.  MZE Příloha č. 1, řádek 
48 

Ve zrušeném řádku 48 požadujeme ponechat původní text „vodní nádrž“. 

Odůvodnění: 

Pro plánování v území je nezbytné určit, kde se v území nachází vodní 
nádrže. 

Vysvětleno 
Vodní nádrže budou nově součástí jevu 
A47 „vodní útvary povrchových a 
podzemních vod, vodní nádrže a jejich 
ochranná pásma“. 

71.  MZE Příloha č. 1, řádek 
48a 

V řádku 48a požadujeme „slova lokality pro akumulaci povrchových vod“ 
nahradit slovy „území chráněná pro akumulaci povrchových vod“.  

Odůvodnění: 

Změnu požadujeme z důvodu sjednocení terminologie s ustanovením § 
28a vodního zákona. Navíc lokalita pro akumulaci povrchové vody je i 
stavbou k řízeným rozlivům povodní. 

Akceptováno 

72.  MZE Příloha č. 1, nový 
řádek 48b 

Za řádek 48a požadujeme doplnit řádek 48b) s textem „ochranná pásma 
vodních děl“. 

Odůvodnění: 

Pro plánování v území je nezbytné znát omezení a zákazy vyplývající ze 
stanovení ochranného pásma vodního díla (např. Štolový přivaděč z 
Úpravny vody Želivka). 

Vysvětleno 
Ochranná pásma vodních děl jsou 
sledována vždy u příslušných jevů, tedy 
jevů A47, A67, A68, A69, A70, A71 a 
A72. 
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73.  MZE Příloha č. 1, řádek 
49 

V řádku 49 požadujeme v textu vymezit, o jaké vodní toky se jedná. 

Odůvodnění: 

Poskytování údajů o všech vodních tocích je evidentně nereálné.   

Neakceptováno, vysvětleno 
Jedná se o sledovaný jev, jehož 
koncepci novela vyhlášky nemění. 
Skutečnost, o které vodní toky se jedná, 
je uvedena v metodickém návodu 
k Příloze č. 1. Domníváme se, že se 
jedná o podrobnost, která přísluší 
metodickému návodu. 

74.  MZE Příloha č. 1, řádek 
č. 52a 

V řádku 52a požadujeme uvedený text doplnit o slova „v oblastech s 
významným povodňovým rizikem“. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k § 64a odst. 3 a následně k § 24 odst. 11 vodního zákona 
považujeme toto upřesnění za nezbytné. 

Akceptováno 

75.  MZE Příloha č. 1, řádek 
č. 52b 

V řádku 52b) požadujeme upřesnit pojem „kritické body“. 

Odůvodnění: 

Tento pojem není jasný. Jde podle předkladatele o „prvky kritické 
infrastruktury“?  Pokud ne, pak je třeba tento pojem definovat. Např. 
odkazem na poznámku pod čarou odkazující na jiný – speciální 

Vysvětleno 
Tento pojem bude podrobně vysvětlen 
v metodickém návodu k příloze č. 1. 
Jedná se o několik set vytipovaných 
nejproblematičtějších tzv. kritických 
bodů, zpravidla vně vodotečí, kterými by 
případné náhlé přívalové deště přinášely 
vodu z polí atd. do obcí. Úkol zpracoval 
Výzkumný ústav vodohospodářský 
TGM. K nim bylo vymezeno přispívající 
povodí. V rámci projektu byla zároveň 
navržena potřebná protiopatření v 
krajině (změna hospodaření, nové vodní 
plochy, atd.), která by bylo možno využít 
jako jeden z podkladů pro územně 
plánovací činnost. 

76.  MZE Příloha č. 1, řádek 
č. 54a 

V řádku 54a slova: „objekty a zařízení protipovodňové ochrany a území 
určená k řízeným rozlivům povodní“ požadujeme nahradit slovy „stavby, 
objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným 
rozlivům povodní“. 

Odůvodnění: 

Změnu textu požadujeme s ohledem na § 55 odst. 1 písm. d) a § 68 

Akceptováno. 
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vodního zákona. 

77.  ČBÚ Příloha č. 1, část 
A, jev 60 

Z textu „ložiska nerostných surovin minimálně v rozsahu výhradních 
ložisek, prognózních zdrojů a ložisek nevyhrazených nerostů“ 
doporučujeme vypustit slovo „minimálně“. 
 
Odůvodnění: 
Sledovaný jev č. 60 byl z původního textu „ložisko nerostných surovin“ 
rozšířen na text „ložiska nerostných surovin minimálně v rozsahu 
výhradních ložisek, prognózních zdrojů a ložisek nevyhrazených nerostů“. 
Přestože státní báňská správa není poskytovatelem údajů u tohoto jevu, 
vnímáme slovo „minimálně“ jako nepatřičné pro vyjádření popisu 
sledovaného jevu. V praxi se takovéto vymezení stává zdrojem dotazů a 
nejednoznačných výkladů jednotlivých úřadů územního plánování. 

Akceptováno jinak 
Vypuštěn celý dovětek, který upřesňoval 
rozsah sledovaného jevu. Upřesnění 
rozsahu je ponecháno na metodice. 

78.  ČBÚ Příloha č. 1, část 
A, jev 63 

Navrhujeme ponechání stávajícího označení sledovaného jevu č. 63 „stará 
důlní díla“, nikoli jeho změnu na „důlní díla“.  
 
Odůvodnění: 
Sledovaný jev č. 63 byl z původního textu „stará důlní díla“ změněn na 
„důlní díla“.   
 
Pojem „staré důlní dílo“ je vymezen v ustanovení § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů následovně: „(1) Starým důlním 
dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je 
opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje 
nebo není znám. (2) Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě 
vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce 
neexistuje nebo není znám.“.  
 
Pojem „důlní dílo“ definuje § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky Českého báňského 
úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 
nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a to jako „…důlní dílo 
podzemní prostor vytvořený hornickou činností; za důlní dílo se považuje i 
větrací, odvodňovací, těžební a záchranný vrt a jiné vrty, které plní funkci 
důlního díla. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt,“.  

Akceptováno 
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Rozsah výše uvedeného pojmu „důlní dílo“ je velmi široký a množství 
důlních děl na území České republiky je velké. Orgány státní báňské 
správy nemají v právních předpisech povinnost evidovat důlní díla, 
nemohly by být tedy poskytovatelem údajů u tohoto sledovaného jevu. 
Těžební organizace mají povinnost vést důlně měřickou dokumentaci 
prostřednictvím oprávněné osoby, a to důlního měřiče (držitel příslušného 
oprávnění). Tato důlně měřická dokumentace je však svým 
axonometrickým uspořádáním nevyhovující pro územně analytické 
podklady a má pro ně tak nulovou vypovídací hodnotu. Stanovit tímto 
způsobem nové povinnosti pro těžební organizace, aby se staly 
poskytovatelem dat ve vektorové formě v souřadnicovém sytému JTSK pro 
všechna důlní díla, by ve svém důsledku znamenalo navýšení provozních 
nákladů.  
 
Z odůvodnění není ani zřejmý důvod takovéto změny, aby bylo možné 
vyhodnotit, jaké požadavky na územně analytické podklady vedly ke 
změně pojmu ve sledovaném jevu č. 63., proč je potřeba evidovat 
podzemní prostory detailněji a proč nepostačují data vycházející z hranic 
dobývacích prostorů.  
 
Nad rámec právě řečeného uvádíme, že v rámci ustanovení § 40 odst. 5 
písm. a) zákona         č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, „Český báňský úřad 
  
a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, 
provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro 
hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 5 
odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci 
podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají 
trvale,“.  
 
Je-li tedy na územně analytické podklady vznesen odůvodněný požadavek 
na evidenci důlních děl, mohli bychom jako další možné alternativní řešení 
doporučit jako jejich součást začlenit „provozovaná hlavní důlní díla ústící 
na povrch“, kde je tyto možno specifikovat souřadnicemi definičního bodu 
(JTSK), což považujeme za údaj s vyšší vypovídací hodnotou a časově 
trvalejší stav, než ponechání pojmu „důlní díla“, kdy tato se mohou měnit 
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denně podle rychlosti těžby. 
Tato připomínka je zásadní. 

79.  ČBÚ Příloha č. 1, část 
A, jev 64a 

Navrhujeme, aby na místo navrženého spojení „úložná místa těžebního 
odpadu“ byl zaveden pojem „uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního 
odpadu“. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu vyhlášky v příloze č. 1 části A byl doplněn sledovaný jev č. 64a, a 
to s názvem „úložná místa těžebního odpadu“. K tomuto rozšíření uvádíme, 
že je nutné definičně vycházet z ustanovení § 17 odst. 4 písm. a) a b) 
zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že „Ministerstvo 
životního prostředí  
 
a) ve spolupráci s Českým báňským úřadem zjišťuje výskyt uzavřených 
úložných míst a opuštěných úložných míst, která mají nebo by mohla mít 
závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví, 
 
b) vede registr úložných míst uvedených v písmenu a) a zajišťuje jeho 
pravidelnou aktualizaci. Vedením registru může pověřit jinou právnickou 
osobu.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

80.  ČBÚ Příloha č. 1, část 
A, jev č. 64b 

Navrhujeme vypustit jev č. 64b „plochy rekultivací po těžbě“ z návrhu 
právního předpisu. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu vyhlášky v příloze č. 1 část A byl doplněn sledovaný jev č. 64b, a 
to s názvem „plochy rekultivací po těžbě“. Z odůvodnění není patrný důvod 
zařazení tohoto sledovaného jevu.  
 
V rámci činnosti státní báňské správy není povinností evidovat plochy 
rekultivací po těžbě ve vektorové formě v souřadnicovém systému JTSK. 
„Plán sanace a rekultivace“ je sice součástí „Plánu otvírky, přípravy a 
dobývání“ (u vyhrazených nerostů) – viz vyhláška Českého báňského 
úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o 
povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 
hornickým způsobem, přílohy č. 3, 4 a 5, nikoli však ve vektorové formě 

Akceptováno 
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v souřadnicovém systému JTSK. Plán přípravy, otvírky a dobývání je 
jednou z příloh k žádosti o povolení hornické činnosti adresované místně 
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Další přílohou žádosti o 
povolení hornické činnosti jsou mimo jiné závazná stanoviska, případně 
souhlasy s vynětím ze zemědělského půdního fondu, nebo z pozemků 
určených k plnění funkce lesa, vydané po přezkoumání plánu sanace a 
rekultivace příslušnými orgány.  
 
V návaznosti na plán sanace a rekultivace vydávají orgány státní báňské 
správy souhlas s tvorbou a čerpáním finančních prostředků z fondu rezerv 
na sanace a rekultivace. Pro uvolnění těchto finančních prostředků není 
potřeba dokládat mapové podklady ve vektorové formě v souřadnicovém 
systému JTSK. Není tedy možné, aby poskytovatelem tohoto údaje byly 
orgány státní báňské správy. Pokud by měly být poskytovatelem těchto 
údajů těžební organizace, nelze vyloučit navýšení provozních nákladů 
těžebních organizací, což považujeme za neúčelné.  
 
V případě nevyhrazených nerostů je zpracováván tzv. „Plán využívání 
ložiska“, který je součástí žádosti o vydání povolení činnosti prováděné 
hornickým způsobem. Náležitosti plánu využívání ložiska jsou stanoveny 
v příloze č. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 175/1992 Sb., o 
podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších 
předpisů. Požadavek na plán sanace a rekultivace coby součást plánu 
využívání ložiska není v právních předpisech stanoven. Státní báňská 
správa tudíž nedisponuje ani v tomto případě údaji o plochách rekultivací, 
neeviduje je a nemůže být poskytovatelem údajů u sledovaného jevu 64b. 
V případě přesunutí takovéhoto požadavku na těžební organizace při těžbě 
nevyhrazených nerostů je nutno vyhodnotit i finanční dopady na 
podnikatelské prostředí jako celek. Jelikož těžba nerostů a následná 
sanace a rekultivace území je srovnatelná s procesem výstavby, bylo by 
nutné stanovit i periodicitu poskytování takovýchto dat.  

Tato připomínka je zásadní. 
81.  MZE Příloha č. 1, řádek 

č. 66 
Ve zrušeném řádku 66 požadujeme ponechat původní text „odval, 

výsypka, odkaliště, halda“. 
Odůvodnění: 

Jedná se o specifická území s vlastnostmi, které neumožňují využití plochy 
bez značných úprav a zásahů. Z tohoto důvodu se domníváme, že by měla 

Neakceptováno. 
Tento jev byl po dohodě s Českou 
geologickou službou a Českým 
báňským úřadem, který je 
poskytovatelem vybraných částí jevu 
nahrazen jevem č. 64a, který lépe 
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být tato území i nadále odlišena. odpovídá znění předpisů na úseku 
geologie a nakládání s těžebním 
odpadem 

82.  MO Příloha č. 1, Ke 
zrušení 
sledovaných jevů 
č. 81, 82, 97, 102 
a 103 

Nesouhlasíme se zrušením sledovaných jevů č. 81, 82 (s náhradou jevem 
82a), 97 (zrušení bez náhrady) a č. 102, 103 (s náhradou jevem 102a), 
které jsou v rámci poskytování údajů o území Ministerstvem obrany (dále 
jen „ministerstvo“) aktivně využívány. Požadujeme, aby byly sledované jevy 
81, 82, 97, 102 a 103 zachovány. 

 

Odůvodnění:  

V rámci uplatnění dat územně analytických podkladů jev 81 poskytuje 
speciální údaje ve formě veřejně publikovatelných dat chránící reálně 
existující mikrovlnné spoje a speciální zařízení včetně ochranných pásem a 
vymezených území (úřad územního plánování nemusí ministerstvo žádat o 
vyjádření). Jev 82 poskytuje neveřejně publikovatelné informace o 
vymezených územích chránící zejména radioreléové spoje (paprsky) a 
podzemní sítě ministerstva ve formě vymezených koridorů (v případě 
úmyslu využití území koridoru musí úřad územního plánování žádat 
ministerstvo o vyjádření). Nyní jsou využívány ministerstvem oba jevy. 

 

Obdobně jev 102 poskytuje speciální údaje o ochranných pásmech 
vojenských letišť a vzdušných prostorů, v rámci jevu 103 jsou uplatňována 
ochranná pásma a vymezená území radiolokačních zařízení, která 
nemusejí být součástí letišť. V současnosti jsou využívány ministerstvem 
oba jevy. 

 

Zachování jevu 97 je důležité pro budoucí ochranu územních zájmů 
státních podniků založených ministerstvem a příspěvkových organizací, 
jichž je ministerstvo zřizovatelem. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že sloučením těchto údajů by vznikly v 
územně analytických podkladech zavádějící a nepřehledné informace o 
území. Pokud by došlo ke sloučení jevů 81 a 82 do jevu 82a a jevů 102 a 

Neakceptováno 
K jevům 81, 82 a 82a 
Dosavadní jevy č. 81 a 82 byly 
nahrazeny jevem 82a. Jedná se o 
uvedení vyhlášky do souladu se 
zákonem č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích, který zná 
pouze pojem „komunikační vedení“. 
Metodickým návodem bude obsah 
nového jevu 82a jednoznačně upřesněn 
tak, že obsahuje veškerá data, která 
dosud byla součástí jevů 81 a 82. Dle 
dohody s resortem MO bude návrh 
metodického návodu k příloze č. 1 
konzultován s resortem obrany a u jevu 
A82a bude určen minimální rozsah dat, 
která bude resort obrany předávat do 
ÚAP. 
 
K jevu 97 
Jev 97 není zrušen bez náhrady. Je 
nahrazen jevem 94a „dráhy, jejich 
kategorie a ochranná pásma“. Důvodem 
je, že zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
uvádí ve svém § 3 jednotlivé kategorie 
drah, včetně vleček [§ 3 odst. 1 písm. 
d)]. Protože dochází k úpravám 
kategorizace drah, jeví se ministerstvu 
vhodnější jev generalizovat a jednotlivé 
kategorie drah členit v rámci jednoho 
sledovaného jevu pomocí atributů. 
 
K jevům 102, 103 a 102a 
Jedná se o sloučení dosavadních jevů 
102 a 103 do jednoho jevu 102a a to 
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103 do jevu 102a, byla by nutná náročnější příprava elektronických dat pro 
jejich uplatnění při aktualizaci územně analytických podkladů, což by mimo 
výše uvedených komplikací vyvolalo, s přihlédnutím k systémové 
náročnosti řešení na straně ministerstva, nemalé finanční náklady vyvolané 
potřebou úpravy aplikační podpory jejím dodavatelem.  

Tato připomínka je zásadní. 

zejména z důvodu souladu vyhlášky se 
zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, podle kterého je leteckou 
stavbou mj. dráhy ke vzletům a přistání 
letadel, dráhy k zajištění pohybu a stání 
letadel a dále stavby sloužící k zajištění 
leteckého provozu, včetně staveb mimo 
prostor letiště (např. radiomajáky, 
radiolokační, radiokomunikační nebo 
radiokumnikační služby, meteorologické 
služby atd.). 
 
 

83.  MO Příloha č. 1, jevy 
81, 82, 82a, 102, 
103, 102a, 108 

U znění současných i případně navrhovaných jevů 81, 82, 82a, 102, 103, 
102a a 108 požadujeme po vzoru navrhovaného jevu 107 doplnit na konec 
názvu každého sledovaného jevu také zájmová území. 
 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění pojmů s ohledem na § 175 odst. 1, zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 
Sb. a zákona č. 225/2017. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
Dovětek „zájmová území“ byl doplněn u 
jevu A82a, A102a a 108. Jevy A81, A82, 
A102 a A103 byly na základě vysvětlení 
na prezenčním vypořádáním připomínek 
zrušeny. 

84.  MD Příloha č. 1, bod 
93a 

V příloze č. 1 bodu 93a uvedený výraz kategorie je nejasný, v odůvodnění 
návrhu není vysvětlen. Požadujeme doplnit, že se jedná o kategorie podle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, nikoliv o kategorie návrhové. Dále v tomto bodě nesouhlasíme se 
zařazením údaje o ochranném pásmu, které je vymezeno výše uvedeným 
zákonem. Jedná se o údaj proměnlivý z hlediska rozměru i času, na 
základě stanovisek Ministerstva dopravy mají zpracovatelé územních plánů 
tento údaj k dispozici a uvádějí jej v koordinačních výkresech, které nejsou 
součástí závazné části územního plánu. 

Vysvětleno 
Jedná se o kategorie dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích tak, jak je uvádí § 2 a 
následující. Kategorie budou uvedeny 
v metodickém návodu k příloze č. 1. 
 
S vypuštěním „ochranného pásma“ 
nelze zásadně souhlasit. Jedná se o 
významný limit využití území, který je 
nezbytné v rámci územně plánovací 
činnosti sledovat. Vyhláška neřeší, kdo 
je poskytovatelem daného jevu, pouze 
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uvádí, že je tento jev nutné sledovat 
v určitém minimálním rozsahu. Určení 
poskytovatele je dále věcí metodického 
návodu k příloze č. 1. 

85.  ČKAIT Příloha č. 1, jev 
93a 

Upravit název jevu: pozemní a podzemní komunikace, jejich kategorie a 
jejich ochranná pásma 
 

Odůvodnění: 

Z jevu není zřejmé, zda v pozemních komunikacích jsou zahrnuty i např. 
tunely, podzemní tramvajové tratě, atd. 

Neakceptováno 
Jedná se o pojem, který nemá oporu 
v právních předpisech. V rámci jevu 93a 
budou sledovány i podzemní části 
pozemních komunikací (např. tunelové 
úseky). Skutečnost, že i podzemní 
úseky jsou součástí pozemních 
komunikací, vyplývá přímo ze zákona č. 
13/1997 Sb. (např. § 12 tohoto zákona). 

86.  MD Příloha č. 1, bod 
93c 

V příloze č. 1 požadujeme vypustit bod 93c, to je výsledky Celostátního 
sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR. Údaj je požadován nad rámec 
územního plánu, ačkoliv v odůvodnění návrhu je uvedeno, že takové údaje 
nebudou vyžadovány. Uvedené sčítání je veřejnou informací, která je 
dostupná na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky. 

Akceptováno 

87.  MD Příloha č. 1, bod 
94a 

V příloze č. 1 bodu 94a je nejasný výraz kategorie, zřejmě se jedná o 
kategorie podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů. Požadujeme toto upřesnění doplnit a dále také uvést 
vysokorychlostní dráhu, která je obsažena samostatně v § 3a odst. 2 
tohoto zákona. Ze stejných důvodů jako u připomínky č. 1 nesouhlasíme s 
poskytováním údaje o ochranném pásmu. 

Vysvětleno 
Jedná se o kategorie dle zákona č. 
266/1994 Sb., o drahách tak, jak je 
uvádí § 3 odst. 1. Kategorie budou 
uvedeny v metodickém návodu k příloze 
č. 1. 
 
S vypuštěním „ochranného pásma“ 
nelze zásadně souhlasit. Jedná se o 
významný limit využití území, který je 
nezbytné v rámci územně plánovací 
činnosti sledovat. Vyhláška neřeší, kdo 
je poskytovatelem daného jevu, pouze 
uvádí, že je tento jev nutné sledovat 
v určitém minimálním rozsahu. Určení 
poskytovatele je dále věcí metodického 
návodu k příloze č. 1. 
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88.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, jev 
96 

96 - Vypustit sledovaný jev „VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ“ 

Odůvodnění: Tato kategorie je součástí nového jevu „94a“ (viz zákon č. 
266/1994 Sb., § 3, § 3a). 

Akceptováno 

89.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, jev 
107 

107 - Přejmenovat jev na „OBJEKTY A ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ DŮLEŽITÁ PRO 
OBRANU STÁTU A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA“ 

Odůvodnění: Zájmová území jsou poskytována ÚHNM (VÚSS) dle § 175 
SZ a jsou odvozena právě z dat objektů a ploch vojáků. 

Neakceptováno 
Uvedené znění bylo dohodnuto 
s resortem obrany. 

90.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, jev 
112a 

112a - Přejmenovat na „STAVBY A VYMEZENÁ ÚZEMÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI STÁTU“   

Odůvodnění: Obdoba jevu A107. 

Neakceptováno 
Uvedené znění bylo dohodnuto 
s resortem vnitra. 

91.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část A 
113b) válečné 
hroby a 
pohřebiště 

Vypustit.  

Z hlediska ÚPD jde o pohřebiště – jev 113a. 

 

Akceptováno jinak 
Jev 113b vypuštěn, jeho obsah včleněn 
do jevu 113a a to v rozsahu zákona č. 
122/2004 Sb., o válečných hrobech a 
pietních místech. 
 

92.  Jihočeský kraj Příloha č. 1, jev 
116b 

116b – Doplnit jev „plán společných zařízení“ 

Odůvodnění: Informace o tomto jevu jako podkladu pro zpracování ÚP 
chybí, jedná se o informaci důležitou pro zpracování ÚP. 

Akceptováno jinak 
Název jevu 116a byl upraven na „plán 
společných zařízení“, který je pro 
potřeby územně plánovací činnosti 
významnější. 

93.  Liberecký kraj Navrhované znění 
Přílohy č. 1 část 
A vyhlášky jev 
117 

Požadujeme nerušit jev 117 „zastavitelná plocha“ a ponechat ho v příloze 
č. 1 část A. 

Odůvodnění 

Data o zastavitelných plochách a jejich naplňování považujeme spolu s 
daty o zastavěných územích za základní informace o stavu území, 
plánovaném vývoji území a skutečném vývoji území, které pokládáme pro 
územně plánovací činnost za nezbytné. 

Zastavitelné plochy jsou základním požadovaným výstupem z územního 
plánování i pro jiné oblasti veřejné správy a úřady územního plánování by 
je měly mít neustále aktualizované v datové bázi GIS. Pokud bude zrušen 
jev 117 „zastavitelné plochy“ hrozí, že pro úřady územního plánování 

Vysvětleno 
Zastavitelné plochy budou nově 
součástí jevu 1b „zastavitelné plochy, 
plochy přestavby a plochy změn v 
krajině“. 
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nebudou tato data prioritou a nebudou je mít k dispozici. Upozorňujeme, že 
pokud tento jev nebude výslovně uveden v příloze č. 1, tak se dá očekávat, 
že ho úřady územního plánování nebudou spravovat v datové bázi jejich 
GIS.  

Zachováním jevu 117 zastavitelné plochy by mělo být zajištěno, že úřady 
územního plánování budou spravovat zastavitelné plochy v jedné datové 
vrstvě za celé své správní území ORP a budou ho pravidelně aktualizovat 
z datových částí jednotlivých územních plánů a jejich změn. 

94.  MŽP Příloha č. 1, část 
B, obecně 

Jevy sledované v krajské datové bázi územně analytických podkladů (část 
B, dříve krajské územně analytické podklady) považujeme z hlediska 
ochrany přírody a krajiny za nedostatečné. Měřítko územní ochrany dle 
ZOPK a dále i měřítko dálkových migračních koridorů a migračně 
významných území již na krajské úrovni umožňuje jejich zařazení do 
datové báze (např. ve srovnání s jevem 15 „rekreační oblasti s celoročním 
a sezónním využitím“) a jejich využití pořizovatelem.  

 

Do části B proto požadujeme zařadit ekvivalent bodu 36b z části  

A (přeformulovaný dle připomínky viz výše) a zařadit nový bod (popř. 
body), v rámci kterého by byly uváděny jevy související s územní ochranou 
dle ZOPK a ochranou mokřadů Ramsarské úmluvy (analogie zejm. k 25a, 
34, 35, 36a). 

Vysvětleno 
Tento požadavek považuje ministerstvo 
za zbytný, jelikož ÚAP obcí jsou po 
jejich úplné aktualizaci předány 
krajským úřadům, které na základě 
těchto dat pořizují úplné aktualizace 
ÚAP krajů (§ 27, 28 a 29 stavebního 
zákona). 

95.  AUÚP ČR Příloha č. 1, část 
B, jev 13 

jev 13. – struktura bytového fondu nahrazena stáří bytového fondu. 
Jedná se o záměnu textu v plně číslovaném jevu, i když jinak jsou nově 
vkládané nebo upravované jevy indexované písmeny. Kromě toho struktura 
je pojem daleko širší, zahrnuje nejen stáří, ale i velikostní skladbu bytů a 
rozdělení podle vlastnictví a druhu objektu. - Ponechat původní název 
jevu. 

Akceptováno jinak 
Název upraven na „stáří a struktura 
bytového fondu“. 

96.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část B 
16) počet staveb 
pro rodinnou 
rekreaci 

Vypustit.  

Údaj není relevantní, nelze odlišit RD rekreační, RD trvale obývaný a objekt 
rodinné rekreace. Kam patří např. apartmánové domy? 

Neakceptováno 
Vybrané údaje ke stavbám pro rodinnou 
rekreaci jsou předmětem evidence 
v katastru nemovitostí. 

97.  Moravskoslezský Sledované jevy – Vypustit.  Neakceptováno 
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kraj část B 
17) kapacita a 
kategorie 
ubytovacích 
zařízení 

Údaje o kapacitě jsou v datech ČSÚ označeny jako „důvěrné“. Jak je uvedeno, problémy 
s poskytováním tohoto jevu jsou v řadě 
případů proto, že Český statistický úřad 
nemůže ani pro účely veřejné správy 
vydávat data, která podléhají ochraně 
individuálních údajů, např. kapacita 
(počet lůžek) hromadných ubytovacích 
zařízení, návštěvnost aj. Tyto údaje 
ČSÚ chrání podle § 2 písm. q) a dále § 
3 odst. 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě. 
 
Ve výsledku to znamená předání údajů 
o kapacitách, kde číselný údaj je 
uvedený u 76 % z celkového počtu obcí, 
u zbylých 24 % je uvedeno pouze „i. d.“ 
(individuální údaj). Díky tomuto omezení 
je možné v rámci ÚAP pracovat např. 
pouze s počty hromadných ubytovacích 
zařízení, bez zohlednění jejich kapacity, 
čímž může docházet ke zkreslování 
výsledků analýz. Nicméně i tato data 
v tomto omezeném rozsahu jsou pro 
ÚAP poměrně významná. 

98.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část B 
19a) podíl 
obyvatel 
napojených na 
veřejnou 
technickou 
infrastrukturu 

Ponechat stávající členění na jevy 19, 20, 21.  

Není zřejmé, jestli je sledováno napojení na všechny složky infrastruktury 
současně nebo jejich veškeré možné kombinace (19-20-21; 19-20; 19-21; 
20-21; 19; 20; 21) a napojení na internet. 

Neakceptováno 
Nejedná se o veškeré možné 
kombinace a permutace uvedených 
možností. Bude upřesněno metodickým 
návodem k příloze č. 1. 

99.  Moravskoslezský 
kraj 

Sledované jevy – 
část B 
30) koeficient 
ekologické 
stability KES 

Vypustit.  

Údaj je v odborných kruzích považovaný za překonaný, příliš generalizující. 
Zastavěná plocha není přece totéž, co orná půda, přitom obě plochy mají 
v KES stejnou úlohu. 

Akceptováno 
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100.  Moravskoslezský 

kraj 
Sledované jevy – 
část B 
31) stupeň 
přirozenosti 
lesních porostů 

Vypustit.  

Nulová relevance pro ÚPD. V případě nutnosti ponechat jen jeden z jevů 
31, 32. 

Akceptováno částečně 
Ze seznamu sledovaných jevů byl 
vypuštěn sledovaný jev B31. 

101.  Jihočeský kraj Příloha č. 2 6b) Změnit číslo kat území na „KÓD KRAJE / OBCE / KATASTRÁLNÍHO 
ÚZEMÍ“ 

Odůvodnění: Uvedení do souladu se změnou provedenou  

v bodu 6. a). 

Akceptováno 

102.  Jihočeský kraj Příloha č. 3 Ponechat původní znění „IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO NEBO OBDOBNÝ 
ÚDAJ“ 

Odůvodnění: Obce i kraje mají přiděleno IČO, případně je možno uvést jiný 
obdobný údaj, tedy i případný kód ČSÚ. 

Akceptováno 

103.  Jihočeský kraj Příloha č. 4 Vypustit větu za čárkou „U AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
VČETNĚ ZMĚNĚNÉHO VÝKRESU ZACHYCUJÍCÍHO STAV PO 
AKTUALIZACI,“ 

Odůvodnění: Skutečnost, že koordinační výkres je součástí úplného znění 
ZÚR po aktualizaci je jasně řečeno v § 2 odst. 2 vyhlášky a není třeba toto 
duplikovat. 

Akceptováno 

104.  Svaz průmyslu a 
dopravy  

příloha č. 4, čl. I., 
odst. 1, písm. g) 

Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem: 

g) vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Odůvodnění 

MMR výše v § 2 odst. 1 písm. a) navrhuje doplnit do definice výkresu 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pojem „koridor“, což 
hodnotíme jako správnou úpravu. Z důvodu dodržení konzistentnosti mezi 
textovou a grafickou částí ZÚR je však nutné pojmy „plocha a koridor“ 
doplnit i zde. Toto doplnění by mělo podpořit zkvalitnění práce zpracovatelů 

Vysvětleno 
Tuto připomínku nelze akceptovat. 
Zásady územního rozvoje vymezí 
plochy a koridory nadmístního významu, 
ale také stanoví veřejně prospěšné 
stavby. V uvedené kapitole g) se jedná 
právě o vymezení veřejně prospěšných 
staveb, tedy konkrétních staveb, které 
jsou veřejně prospěšnými (např. dálnice 
D11). Veřejně prospěšný totiž není 
koridor nebo plocha, ale pouze a jedině 
konkrétní stavba nebo opatření. 
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ÚPD, jelikož se často stává, že plošnou šíři koridoru nelze z ÚPD plošně 
vyčíst (stanovit). V textové části je např. vymezen nesrozumitelně a v 
grafické části (pokud koridor přímo nechybí) je vymezen nedostatečně, 
např. formou přímky („trasy“ vedení). Ani současným použitím obou těchto 
částí (textové a grafické) není možné vyčíst plošnou šíři koridoru. 

105.  ČKA K příloze č. 4, 
odst. 1, písm. f) – 
„cílová kvalita 
krajin“ 

Doporučujeme vyhlášku doprovodit metodickou interpretací pojmu „cílová kvalita 
krajin“ na úrovni ZÚR 
 
Odůvodnění:  
V obsahu a struktuře zásad územního rozvoje (1) „Textová část“ se v písmenu f) 
nahradil pojem cílová charakteristika krajin pojmem cílová kvalita krajin. V obou 
případech byla či je odvolávka na Evropskou úmluvu o krajině (odvolávky se liší 
rokem vydání znění Evropské úmluvy o krajině v ČR). Nebude-li pojem metodicky 
vysvětlen, bude tento bod naplňován v ZÚR opět formálně. Je třeba specifikovat, 
které cílové kvality krajiny může stanovit řešení ZÚR a dále je promítat do řešení 
územních plánů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Metodické doporučení ministerstva 
k tomuto pojmu bude zveřejněno 
v případě, že praxe ukáže potřebu 
takového metodického sdělení. 
Ministerstvo zatím nemá informace, že 
by takové metodické sdělení bylo 
potřebné. 

106.  Jihočeský kraj Příloha č. 6 Propsat požadavek na vymezení části územního plánu s regulačními prvky 
do zadání. 

Odůvodnění: Vazba na novelu SZ. 

Neakceptováno, vysvětleno 
S ohledem na to, že rozsah řešení 
územního plánu s prvky regulačního 
plánů může být velmi rozdílné, nelze 
požadavek jednoznačně propsat do 
přílohy č. 6. Vždy bude záležet na 
konkrétním rozsahu a podrobnosti 
řešení a na základě toho bude 
požadavek propsán do zadání 
územního plánu. 

107.  Moravskoslezský 
kraj 

Bod 37 – změna 
přílohy č. 7 části 
I. odst. 1 písm. e) 

Navržené změny v důsledku nedávají jasný smysl (viz úplné znění 
předmětného ustanovení).  

Územní plán stanovuje plochy a podmínky „pro změny v krajině“ a plochy 
a podmínky pro ÚSES a další obsah. 

Vysvětleno 
Text dává smysl. Text písm. e) uvádí, že 
územní plán obsahuje mj. koncepci 
uspořádání krajiny,…, územního 
systému ekologické stability, 
prostupnosti krajiny, …  

108.  Jihočeský kraj Příloha č. 7, část 
I.2 

I 2) Do textové části doplnit vymezení části územního plánu s regulačními 
prvky 

Neakceptováno, vysvětleno 
S ohledem na to, že rozsah řešení 
územního plánu s prvky regulačního 
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Odůvodnění: Není vazba na novelu SZ. plánů může být velmi rozdílné, nelze 
požadavek jednoznačně propsat do 
přílohy č. 6. Vždy bude záležet na 
konkrétním rozsahu a podrobnosti 
řešení a na základě toho bude 
požadavek propsán do zadání 
územního plánu. 

109.  Jihočeský kraj Příloha č. 7, část 
I.4a) 

I 4a) Do textu doplnit „KORIDORŮ,“ 

Odůvodnění: Ve výkresu základního členění území chybí zobrazení 
návrhových koridorů. 

Neakceptováno 
Základním smyslem výkresu základního 
členění území je podat jasný přehled o 
území, a to i ve vztahu k možnostem 
zjednodušování následných postupů při 
rozhodování (zjednodušené územní 
řízení, územní souhlas). Dále zobrazuje 
plochy, kde je podmínkou pro 
rozhodování dohoda o parcelaci, 
pořízení regulačního plánu nebo územní 
studie, což jsou instituty fakticky plnící 
funkci dočasné stavební uzávěry. 
Koridory však nesplňují žádnou z těchto 
podmínek. 

110.  Praha Příloha č. 7 V příloze č. 7 části II odst. 2 písm. a) požadujeme za slova „územního 
plánu“ vložit slova „u změny územního plánu v rozsahu měněných částí“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: U jednotlivých změn pořizovaných pro správní území 
statutárního města, tedy poměrně malou část území řešeného v územním 
plánu, není podle našeho názoru důvod zpracovávat celý výkres po změně. 
Část koordinačního výkresu by měla dokumentovat širší vztahy území 
řešeného změnou. Vzhledem k tomu, že po vydání změny se zpracovává 
úplné znění územního plánu, textové i grafické části platného územního 
plánu, není nutné v grafické části změny územního plánu tento požadavek, 
na rozdíl od doplněného textu, ke koordinačnímu výkresu uvádět. 

Akceptováno jinak. 
Navrhovaný text z písm. a) za čárkou 
byl bez náhrady vypuštěn. 

111.  Jihočeský kraj Příloha č. 7, část 
II.2a) 

II 2a) Vypustit větu za čárkou „U ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ 
ZMĚNĚNÉHO VÝKRESU ZACHYCUJÍCÍHO STAV PO ZMĚNĚ,“ 
Odůvodnění: Skutečnost, že koordinační výkres je součástí úplného znění 
ÚP po změně, je jasně řečeno v § 2 odst. 2 vyhlášky a není třeba toto 

Akceptováno 
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duplikovat. 
112.  Unie 

zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Příloha č. 7 K Příloze č. 7 

Ve výrokové části se nemluví o změně ÚP ani o úplném znění, 
v odůvodnění je toto: 

II. Obsah odůvodnění územního plánu 

(1) Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí 
vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona, zejména 

e) u změny územního plánu text s vyznačením navrhovaných změn. 

(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména 

a) koordinační výkres, u změny územního plánu včetně změněného 
výkresu zachycujícího stav po změně, 

Odůvodnění:  
Není jasné, co má úplné znění obsahovat, navrhujeme revizi textu. 
tato připomínka je zásadní  
 

Vysvětleno 
Pro změnu územního plánu se příloha č. 
7 použije přiměřeně. Co má úplné znění 
obsahovat je zřejmé z § 2 odst. 2, kde je 
definováno, co se rozumí úplným 
zněním územně plánovací dokumentace 
a co úplné znění obsahuje. 

113.  Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

příloha č. 7, čl. I., 
odst. 1, písm. g) 

Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem 

g) vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Odůvodnění 

Dtto připomínka č. 1 (zde 103 – poznámka MMR). 

Vysvětleno 
Tuto připomínku nelze akceptovat. 
Územní plán vymezí plochy a koridory 
pro jednotlivé záměry, ale také 
stanovuje veřejně prospěšné stavby. 
V uvedené kapitole g) se jedná právě o 
vymezení veřejně prospěšných staveb, 
tedy konkrétních staveb, které jsou 
veřejně prospěšnými (např. dálnice 
D11). Veřejně prospěšný totiž není 
koridor nebo plocha, ale pouze a jedině 
konkrétní stavba nebo opatření. 
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114.  AUÚP ČR Příloha č. 7, část 
I., bod 1 písm. d) 
a e) 

změnit text na následující znění  
 
d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů 
a stanovení podmínek pro její umísťování a podmínek pro další využití 
ploch a koridorů po jejím umístění,  
 
V bodě (1), písm. e)  
vložit zvýrazněný text 
 
koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílnými 
způsobem využití a ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich 
využití, ……….. 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
K písm. d) 
Text je sice poměrně komplikovaný, ale 
jednoznačně má stanovit, že je potřeba 
určit obecné podmínky pro umisťování 
veřejné infrastruktury, dále je nezbytné 
vymezit plochy a koridory pro veřejnou 
infrastrukturu a stanovit konkrétní 
podmínky pro jejich využití. 
 
K písm. e) 
Akceptováno. 

115.  Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

příloha č. 7, čl. II., 
odst. 2 

Žádáme o doplnění písmene d), a to následovně: 

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 

d) u změny územního plánu výkresy územního plánu zachycující 
stav po vydání změny s vyznačením řešeného území navrhovaných 
změn. 
Odůvodnění 

Stejně jako výše navrhované doplnění MMR v této příloze v čl. I  odst. 1 
písm. e), by i grafická část odůvodnění ÚP měla obsahovat vyznačení 
změn, které změna ÚP přináší. 

Neakceptováno 
Změna územního plánu se projednává a 
vydává v rozsahu měněných částí (§ 55 
odst. 6). Dále § 55c uvádí, že změnu 
územního plánu a úplné znění 
územního plánu po této změně obec 
doručí veřejnou vyhláškou.  

116.  ČKAIT Příloha č. 7/ odst. 
2 písm. f) 

Vypustit bod f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt6). 

6) § 17 písm. b) a d) a § 18 písm. a)  a b) zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 

Odůvodnění: 

Požadujeme v příloze č. 7 odst. 2 vypustit písm. f).  
 
Zastáváme stanovisko, že znění písm. f) nemá ve stavebním zákoně 

Akceptováno jinak 
Tento požadavek je v souladu se 
zákonem č. 360/1992 Sb., § 17 a § 18. 
Upraveno bylo znění tohoto bodu, aby 
lépe odpovídalo znění výše uvedených 
ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. 
 
Ministerstvo se domnívá, že existence 
tohoto bodu v obsahu územního plánu 
je vysoce žádoucí, protože definice 
urbanisticky či architektonicky 
významných staveb je provedena na 
jednom místě, což je pro všechny 
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zmocnění. Je v rozporu s úkoly územního plánování  podle § 19 
stavebního zákona i s obsahem a účelem územního plánu § 43 téhož 
zákona.  
Konkrétní úkoly, kterými se musí pořizovatel zabývat, musí být v relevanci 
s cílem zmíněných ustanovení. Smyslem ani cílem územního plánování 
není stanovit, kdo jedině smí vypracovávat projektovou dokumentaci 
v řešeném území. K tomu jsou určeny §§ zákona č. 360/1992 Sb. 

aktéry, kteří do území vstupují, 
přehledné. Vypuštěním bodu f) z přílohy 
č. 7 vyhlášky nebude odstraněna 
možnost definovat územním plánem 
architektonicky a urbanisticky významné 
stavby, protože tato možnost vyplývá 
přímo ze zákona č. 360/1992 Sb. Dojde 
pouze ke stavu, že tyto stavby budou 
definovány v jiných částech územního 
plánu a bude tak obtížnější je dohledat.  

117.  AUÚP ČR V příloze č. 11., 
části II., odst. (2), 
písm. a) 

upravit znění obdobně dle ZÚR a ÚP  
koordinační výkres, u změny regulačního plánu včetně změněného 
výkresu zachycujícího stav po změně. 

Akceptováno jinak 
Doplňovaná část byla z návrhu vyhlášky 
vypuštěna. 

118.  Jihočeský kraj Příloha č. 11, část 
II.2a) 

II 2a) Vypustit větu za čárkou „U ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU 
VČETNĚ ZMĚNĚNÉHO VÝKRESU ZACHYCUJÍCÍHO STAV PO ZMĚNĚ,“ 

Odůvodnění: Skutečnost, že koordinační výkres je součástí úplného znění 
RP po změně, je jasně řečeno v § 2 odst. 2 vyhlášky a není třeba toto 
duplikovat. Navíc znění tohoto bodu nebylo u RP opraveno dle ZÚR a ÚP 
(zůstalo v původním znění platném před 24. 8. 2017). 

Akceptováno 

119.  Praha Bodový text, čl. II, 
přechodná 
ustanovení 

Požadujeme doplnit ustanovení, které bude umožňovat dokončení již 
pořizované územně plánovací dokumentace podle právního stavu ke dni 
schválení zadání územního plánu nebo schválené zprávy o uplatňování 
zásad územního rozvoje nebo po rozhodnutí o pořízení regulačního plánu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Rozpracovaná územně plánovací dokumentace jsou v mnoha 
případech v takovém stadiu rozpracovanosti, že by to znamenalo 
nepřiměřený zásah a zkomplikovalo proces pořizování územně plánovací 
dokumentace. 

Akceptováno jinak 
Doplněno přechodné ustanovení, které 
umožní dokončení územně plánovací 
dokumentace, avšak takové, u které 
bylo zahájeno projednání návrhu (tzn. 
řízení o ÚPD, tedy veřejné projednání). 
 
Domníváme se, že požadavek na 
dokončení pořizování ÚPD, která má 
pouze schválené zadání, je zcela 
nepřiměřený a neopodstatněný, jelikož 
v této fázi je stále dostatečný prostor, 
aby došlo k úpravě návrhu podle 
požadavků novelizovaných právních 
předpisů. Naopak ve fázi po veřejném 
projednání návrhu ÚPD již je 
dokumentace v pokročilém stupni 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATRM2UNV)



Zásadní připomínky z meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.“ 

 

strana 53 z 53 

Číslo Připomínku 
předkládá 

Připomínkovaná 
část Připomínka Vypořádání připomínky 

dokončení, proto je požadavek na její 
dokončení podle dosavadní právní 
úpravy oprávněný. 

120.  Plzeňský kraj Důvodová zpráva, 
kap. e) 

Zásadně nesouhlasíme s konstatováním v důvodové zprávě, odst. e), že 
návrh novely nebude mít dopady na veřejné rozpočty. Jen změna 
informačního systému „Nástroje pro správu a údržbu územně analytických 
podkladů Plzeňského kraje“, tak aby byl v souladu s navrhovanou 
vyhláškou, bude v řádech statisíců. A to jak na straně kraje, tak v nižších 
řádech i na straně obcí s rozšířenou působností. 

Vysvětleno 
Důvodová zpráva byla doplněna o 
dopad novely vyhlášky na veřejné 
rozpočty. Ministerstvo se však domnívá, 
že tyto dopady budou řádově 
v jednotkách milionů v rámci celé 
republiky a bude se jednat o 
jednorázový dopad. 
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