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IV. 

VYHODNOCENÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

 
Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí č. j. MŽP/2017/410/95  
dne 6. prosince 2017, s termínem dodání stanovisek do 29. prosince 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

  
 

Resort Ustanovení Připomínky Vyhodnocení 

Ministerstvo pro místní rozvoj K § 2 

 

Požadujeme § 2 uvést v tomto znění: „Vyhodnocení 
důsledků se člení podle navrhovaného využití 
v zásadách územního rozvoje a v územním plánu na 
jednotlivé plochy a koridory a v regulačním plánu 
na jednotlivé pozemky. Vyhodnocení důsledků 
v zásadách územního rozvoje se provede 
kvalifikovaným odhadem záborů půdního fondu pro 
plochy a koridory republikového a nadmístního 
významu a obsahuje zejména textovou část. 
Vyhodnocení důsledků v územním plánu a 
v regulačním plánu se skládá z textové části a 
grafické části.“. 

Odůvodnění: Je třeba respektovat ustanovení 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., která stanovuje obsah 
územně plánovací dokumentace. Obsah zásad 
územního rozvoje určuje její příloha č. 4, obsah 
územního plánu její příloha č. 7 a obsah regulačního 
plánu její příloha č. 11. U zásad územního rozvoje 
uvedená vyhláška používá pojem „kvalifikovaný 
odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory 
republikového a nadmístního významu“, který je 

Akceptováno částečně 
 Text ustanovení vypuštěn.   
 
Bude řešeno v § 2 (dříve § 3) takto:  

„Údaje uvedené v § 2 odstavci 1 písm. a), b), 
d) a e) jsou zobrazeny graficky ve 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území4). (Jedná se o 

- označení a navržené využití plochy 
nebo koridoru, jichž se 
předpokládaný zábor zemědělského 
půdního fondu (dále jen“ zábor“) 
týká, 

- kvalifikovaný odhad výměry záboru 
u jednotlivých ploch a koridorů 
podle jejich navrženého využití, 
který je dále členěn podle tříd 
ochrany, 

- souhrn výměr stanovených 
kvalifikovaným odhadem záboru 
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povinně součástí textové části odůvodnění zásad 
územního rozvoje. Zařazení kvalifikovaného 
odhadu záborů půdního fondu také do grafické části 
odůvodnění zásad územního rozvoje uvedená 
vyhláška výslovně nevylučuje, ale ani jej 
nepožaduje. Nelze připustit, aby prováděcí 
vyhláškou k zákonu o ochraně zemědělského 
půdního fondu byly stanovovány povinné součásti 
zásad územního rozvoje nad rámec požadavků 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Rovněž upozorňujeme, že při novelizaci vyhlášky č. 
500/2006 Sb. předkladatel neuplatnil požadavek na 
povinné zařazení takového výkresu do odůvodnění 
zásad územního rozvoje.  

Navrhujeme formulaci, která zároveň umožní, aby 
v odůvodněných případech byla taková grafická 
příloha (jako součást odůvodnění zásad územního 
rozvoje) zpracována, protože vyhláška č. 500/2006 
Sb. její zpracování sice neukládá, ale ani jej 
nevylučuje. 
Zásadní připomínka 

podle typu navrženého využití ploch 
a koridorů, který je dále členěn 
podle tříd ochrany, 

- informace o existenci závlah1), 
odvodnění2) a stavbách k ochraně 
pozemku před erozní činností 
vody3), které se nacházejí na území 
více obcí nebo ovlivní území více 
obcí, v rozsahu územně 
analytických podkladů4). 

 

Grafická část u ZÚR se tedy samostatně 
nezpracovává, informace uvedené výše pod 
písm. a), b), d) a e) se graficky promítnou do 
výkresu ZPF zpracovávaného v rámci 
grafické části vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, tj. pokud se 
zpracovává podle právních předpisů na 
úseku územního plánování.  

Grafické promítnutí uvedených informací 
poskytuje údaje nezbytné pro komplexní 
posouzení navrhovaných ploch a koridorů 
z hlediska zásad ochrany ZPF. Orgány 
ochrany ZPF získají celkový přehled o 
dopadech návrhů ploch a koridorů na ZPF ve 
smyslu jejich následného vyhodnocení 
v souladu se zásadami ochrany ZPF dle 

 
1) § 2 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně. 
2) § 2 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 225/2002 Sb. 
3) § 2 odst. 7 vyhlášky č. 225/2002 Sb. 
4) Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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ustanovení § 4 zákona. Dle dosavadní praxe 
je grafická příloha zcela běžnou součástí 
územně plánovací dokumentace zásad 
územního rozvoje a jejich změn na základě 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu, nicméně lze přijmout i 
kompromisní řešení, tj. promítnutí do 
grafické části Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 3 odst. 1 
písm. d) a k § 3 
odst. 3 písm. d) 

 

§ 3 odst. 1 písm. d) a § 3 odst. 3 písm. d) požadujeme 
vypustit a odpovídajícím způsobem upravit i 
tabulky č. 1 a 2. 

Odůvodnění: V zásadách územního rozvoje jde o 
přílišnou podrobnost s ohledem na měřítko 1 : 100 
000, v němž se zásady územního rozvoje 
zpracovávají (1 cm na výkresu = 1 km ve 
skutečnosti). Zároveň koridory v zásadách 
územního rozvoje umožňují určitou volnost při 
zpřesnění trasování liniových záměrů na úrovni 
územního plánu. 

Dále pořizovatelé nemají k dispozici potřebné údaje 
a jejich dohledávání by neúměrně ztížilo pořízení 
zásad územního rozvoje či jejich aktualizace. 
Územně analytické podklady obcí sice obsahují jev 
č. 43 „investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti“, jeho naplňování ze strany poskytovatelů 
údajů je však dlouhodobě problematické. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 2 odst. 1 písm. f)) 
Bude doplněn text: 
„v rozsahu údajů územně analytických 
podkladů,“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

 

K § 3 odst. 3 
písm. b)  

§ 3 odst. 3 písm. b) navrhujeme vypustit a adekvátně 
upravit i tabulku č. 1. 

Akceptováno 
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 Odůvodnění: Ve stávající podobě návrhu vyhlášky 
šíře koridoru není podstatným údajem, výpočet 
předpokládaného záboru ZPF u koridoru se provede 
odhadem šířky tělesa. 

Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 4 odst. 1 
písm. f) 

 

Ustanovení § 4 písm. f) požadujeme vypustit. 

Odůvodnění: V územním plánu nelze zpravidla 
problematiku zemědělských účelových komunikací 
a polních cest účinně podchytit z těchto důvodů: 

- Poskytovatelé údajů mají v účelových 
komunikacích zmatek, proto i údaje 
v územně analytických podkladech jsou 
neúplné. Polní cesty se nikde neevidují. 
Nelze se spolehnout ani na data z katastru 
nemovitostí. 

- Podrobné řešení sítě polních cest územním 
plánem je kontraproduktivní, bylo by 
závazné pro pozemkové úpravy, které však 
mají možnost problematiku zpřístupnění 
zemědělských pozemků řešit komplexněji, 
detailněji a proto obvykle jinak a lépe než 
územní plán.  

Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 3 odst. 1 písm. h)) 
Text bude upraven: 
„údaje o dotčení sítě zemědělských 
účelových komunikací a polních cest 
navrhovaným řešením“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
 

K § 5 odst. 1 
písm. b)  

 

Navrhujeme slova „navržené využití podle 
územního plánu“ nahradit slovy „využití pozemku 
navržené regulačním plánem“ a příslušně upravit i 
tabulku č. 4. 

Odůvodnění: Navržené využití ploch s rozdílným 
způsobem využití v územním plánu je pro regulační 
plán závazné, regulační plán jej však dále zpřesňuje. 
Příklad: V územním plánu je vymezena plocha 
bydlení, v níž jsou hlavním využitím stavby pro 

Akceptováno  
(nyní § 4 odst. 1 písm. b) a tabulka 3) 

Vyjádření k vyhodnocení 
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bydlení a přípustným využitím zahrady přináležící 
k obytným budovám a veřejná prostranství. 
Regulační plán v rámci této plochy bydlení určí 
polohu veřejných prostranství. Část pozemků 
v dané ploše tak zůstane pro bydlení a zahrady, část 
pro veřejná prostranství, část případně pro obě 
uvedené funkce.  

Pro potřeby dotčeného orgánu je podstatné využití 
navržené (resp. zpřesněné) regulačním plánem. 
Zásadní připomínka 

K § 5 odst. 3  

 

Návětí požadujeme uvést v tomto znění: 
„Nahrazuje-li regulační plán rozhodnutí o umístění 
stavby nebo rozhodnutí o změně využití území, 
textová část vyhodnocení návrhu regulačního plánu 
obsahuje údaje uvedené v odstavci 1, a pro ty části 
řešeného území regulačního plánu, v nichž 
regulační plán nahrazuje rozhodnutí o umístění 
stavby nebo rozhodnutí o změně využití území, dále 
obsahuje“. 

S ohledem na navrženou úpravu formulace návětí 
žádáme ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) vypustit. 

Odůvodnění: § 77 stavebního zákona definuje pět 
druhů územního rozhodnutí. Jsou to a) rozhodnutí o 
umístění stavby, b) rozhodnutí o změně využití 
území, c) rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby 
na území, d) rozhodnutí o dělení nebo scelování 
pozemků, e) rozhodnutí o ochranném pásmu. Pouze 
první dvě uvedená rozhodnutí bývají spojena 
s vyjímáním pozemků ze ZPF. 

Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí často 
nahrazuje pouze rozhodnutí o dělení nebo scelování 
pozemků, kterým nedochází k vynětí pozemků ze 

Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 3) 
textem: 

„Nahrazuje-li regulační plán rozhodnutí o 
umístění stavby nebo rozhodnutí o změně 
využití území, textová část vyhodnocení 
návrhu regulačního plánu v rozsahu 
nahrazovaného rozhodnutí obsahuje…“. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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ZPF (scelit lze pouze pozemky shodného druhu); 
není účelné, aby součástí takového regulačního 
plánu byly náležitosti žádosti o vynětí ze ZPF. 

Regulační plán, který nahrazuje územní rozhodnutí, 
jej nemusí nahrazovat v celém rozsahu řešeného 
území. V těch částech řešeného území, kde 
regulační plán nenahrazuje rozhodnutí o umístění 
stavby nebo rozhodnutí o změně využití území, by 
zpracování vyhodnocení nad rámec regulačního 
plánu nenahrazujícího územní rozhodnutí 
představovalo zbytečnou zátěž. 
Zásadní připomínka 

K § 6 písm. a) 

 

Slova „je-li návrh předkládán variantně, zdůvodnění 
obsahuje srovnání variant“ požadujeme nahradit 
slovy „je-li návrh předkládán variantně, dotčený 
orgán posuzuje každou variantu samostatně (§ 4 
odst. 3 stavebního zákona)“.“  

Odůvodnění: Ustanovení § 5 odst. 1 věty druhé 
zákona o ochraně ZPF, citujeme „Přitom musí 
vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve 
srovnání s jiným možným řešením“, by nemělo být 
chápáno tak, že zpracovatel má v odůvodnění 
srovnávat klady a zápory jednotlivých možných 
řešení, ale že má vyhodnotit jejich předpokládané 
důsledky způsobem, který umožňuje vzájemné 
srovnání těchto různých řešení (přičemž lze 
srovnávat i s „nulovou variantou“, tj. žádný rozvoj 
a žádné zábory ZPF).  

Provést srovnání variant ukládá stavební zákon 
pořizovateli v rámci předložení návrhu výběru 
nejvhodnější varianty zastupitelstvu ke schválení (u 
územního plánu § 51 odst. 2 stavebního zákona), a 
to mj. na základě výsledku projednávání, popř. 

Vysvětleno 
Citované znění věty druhé ustanovení § 5 
odst. 1 zákona znamená, že zpracovatel má 
srovnávat klady a zápory jednotlivých 
možných variant řešení ve smyslu 
vyhodnocení jejich předpokládaných 
důsledků na ZPF způsobem, který umožňuje 
vzájemné srovnání těchto různých řešení 
(přičemž lze srovnávat i s „nulovou 
variantou“, tj. ve stavu nulového rozvoje či 
bez záborů ZPF). Pouze tímto postupem lze 
identifikovat nejpřijatelnější řešení 
z hlediska zásad ochrany ZPF. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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řešení rozporů. Srovnání variant tedy do značné 
míry vyplyne ze stanovisek dotčených orgánů.  
Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 1  

 

Ustanovení § 7 odst. 1 požadujeme vypustit; 
v souvislosti s tím požadujeme také vypustit odkazy 
na ustanovení § 7 odst. 1 v jiných částech vyhlášky 
(např. v § 10 odst. 2). 

Odůvodnění: V zásadách územního rozvoje není 
grafická část povinně součástí vyhodnocení 
(k  tomu viz také odůvodnění naší zásadní 
připomínky k § 2), není tedy žádoucí, aby vyhláška 
kladla požadavky na její podobu.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně  
Viz  připomínka k § 2  
Ustanovení § 7 vypuštěno 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 7 odst. 2 
písm. c) 

 

Tento bod doporučujeme rozdělit na dva body, tj. 
pod samostatným písmenem uvést „hranice tříd 
ochrany, včetně bonitovaných půdně ekologických 
jednotek,“ a pod dalším písmenem uvést „plochy 
zemědělské půdy pod závlahami1) a plochy 
zemědělské půdy s vybudovaným odvodněním2).“. 

Odůvodnění: Navrhujeme rozdělení obsahově 
rozdílných kategorií do dvou samostatných bodů, a 
to shodným způsobem, jako je tomu u obsahu 
grafické části regulačního plánu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 (nyní § 3 odst. 2 písm. c) a d a e)) 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 7 odst. 2 
písm. f) a k § 7 
odst. 3 písm. f) 

 

Ustanovení § 7 odst. 2 písm. f) a § 7 odst. 3 písm. f) 
navrhujeme vypustit.  

Odůvodnění: Ustanovení § 7 odst. 2 písm. f) 
předpokládá, že do odůvodnění územního plánu 
budou zakresleny prvky z předchozího územního 
plánu, což je samo o sobě matoucí. Dále není řešen 
případ, kdy hranice zastavěného území v územně 
analytických podkladech chybí, což může nastat, 
pokud za podmínek uvedených v § 2 odst. 1 písm. 

Akceptováno částečně 
 
Řešeno textem nyní v § 3 odst. 2 písm. g): 
„h) hranice koridorů a ploch uvedených 
v informaci podle odstavce 1 písm. e)“ s tím, 
že do § 3 odst. 1 je doplněno písm. e, které 
zní: 
 
„e) informaci o plochách a koridorech 
obsažených v platné územně plánovací 
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d) stavebního zákona je touto hranicí vymezení 
intravilánu k 1. 1. 1966, které však v daném případě 
nemusí být dohledatelné. 

V případě opakovaně měněných starých územních 
plánů, zejména ručně kreslených, může být 
problematické hranici zastavěného území podle 
dosavadního územního plánu vůbec spolehlivě 
určit. MMR si samozřejmě uvědomuje neúnosnost 
tohoto stavu, proto v minulosti průběžně 
zpřísňovalo požadavky na zveřejňování územně 
plánovací dokumentace, a s novelou stavebního 
zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. byla 
s účinností od 1. 1. 2018 konečně zavedena 
povinnost vypracování úplného znění po 
změně/aktualizaci územně plánovací dokumentace 
a povinnost zpracování územně plánovací 
dokumentace v digitálním vektorovém formátu. 
Reálně se územní plány ručně nezpracovávají již 
řadu let, protože s rozšířením GIS a CAD programů 
se projektanti tyto technologie neovládající stali 
postupně nekonkurenceschopnými - masové 
rozšíření digitálního zpracování mezi projektanty 
proběhlo v období několika let okolo roku 2000. 
Bohužel vlivem opakovaného posouvání termínu 
zneplatnění starých územních plánů poslaneckými 
pozměňovacími návrhy při novelách stavebního 
zákona se zatím nepodařilo docílit stav, kdy platné 
budou pouze územní plány vydané po roce 2006.  
Zásadní připomínka 

dokumentaci, které obsahují zemědělskou 
půdu I. nebo II. třídy ochrany, a nemá-li 
návrhem územního plánu dojít ke změně 
využití těchto koridorů a ploch,“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 
   

K § 8 odst. 2 

 

Slova „U ploch navržených pro těžbu“ navrhujeme 
nahradit slovy „U ploch těžby nerostů“. 

Odůvodnění: Sjednocení terminologie s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 9 odst. 2) 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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K § 8 odst. 4 

 

Za § 8 odst. 4 navrhujeme vložit nový odstavec v 
tomto znění: „Předpokládaný zábor zemědělského 
půdního fondu se nevyhodnocuje pro koridory 
nadzemního i podzemního vedení technické 
infrastruktury a pro koridory podzemního vedení 
dopravní infrastruktury.“ 

Odůvodnění: U podzemního vedení dopravní i 
technické infrastruktury lze očekávat žádný nebo 
minimální trvalý zábor (např. pro revizní šachty 
apod.), který je vzhledem k podrobnosti řešení 
zásad územního rozvoje i územního plánu mimo 
podrobnost jejich řešení. Rovněž u nadzemního 
vedení technické infrastruktury dojde pouze 
k bagatelnímu záboru pro patky sloupů elektrického 
vedení apod., který pro koridory není možné ani 
smysluplné vyhodnocovat.  

(Zde je nutno připomenout – viz ustanovení § 8 
odst. 2 - že např. při vyhodnocení plochy bydlení 
v rodinných domech se automaticky vyhodnotí 
plocha v celém rozsahu, v němž zahrnuje ZPF, jako 
zábor ZPF, přestože po jejím zastavění bude z velké 
části tvořena zahradami, které zůstanou součástí 
ZPF. Navržené ustanovení tedy analogicky pomíjí 
předpokládané bagatelní zábory ZPF v případech, 
kdy jejich přesnější vyhodnocení v zásadách 
územního rozvoje nebo v územním plánu není 
možné ani účelné).      
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
Akceptováno textem: 

(nyní § 9 odst. 3) 

„Vyhodnocení výměry záboru u koridoru se 
provede vynásobením délky koridoru 
s odhadovanou šířkou tělesa stavby včetně 
započtení odhadované průměrné šíře náspů, 
zářezů a příkopů včetně ostatních součástí 
stavby. U staveb nadzemního nebo 
podzemního vedení, k jejichž realizaci je 
nutný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, se za délku 
koridoru považuje součet odhadovaných 
délek vstupních šachet podzemního vedení a 
součet odhadovaných délek základů stožárů 
nadzemního vedení.“. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

 

K § 8 odst. 5 a 
k tabulce č. 5 v 
příloze 

 

Ustanovení § 8 odst. 5 požadujeme vypustit, stejně 
jako věcně související tabulku č. 5. 

Odůvodnění: Zpracování tabulky č. 5 by 
představovalo zbytečnou zátěž pro projektanta a 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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nepřispělo by k lepšímu srovnání současného a 
navrhovaného řešení.  

Hranice ploch s rozdílným způsobem využití se 
změnou/aktualizací územně plánovací 
dokumentace vesměs také změní, takže jedna 
plocha bude vesměs nahrazovat část několika 
původních ploch a naopak, jedna původní plocha 
bude vesměs zasahovat do několika nově 
navržených ploch, čímž tabulka ztratí přehlednost a 
tím i smysl. 

Vztah vůči dosavadnímu řešení je již vyjádřen 
grafickým zákresem hranice zastavěného území a 
zastavitelných ploch podle dosavadního územního 
plánu.  

V případě potřeby je rovněž možno konfrontovat 
návrh změny/aktualizace s výkresy úplného znění 
platné územně plánovací dokumentace. Porovnání 
výkresů bude i pro dotčený orgán zpravidla snazší, 
srozumitelnější a rychlejší než analýza 
srovnávacích tabulek.  
Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 1  

 

V odstavci 1 požadujeme uvést větu prvou v tomto 
znění: „Ve fázi zadání zásad územního rozvoje 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
posoudí, zda návrh zadání zásad územního rozvoje 
je v souladu s požadavky na řešení územně 
plánovací dokumentace vyplývajícími z ustanovení 
§ 5 odst. 1 zákona.“. 

V odstavci 1 požadujeme větu druhou uvést v tomto 
znění: „Případně uplatní požadavky na řešení zásad 
územního rozvoje podle § 5 odst. 1 zákona.“ 

Odůvodnění: K větě prvé - § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF neklade jiné obsahové požadavky než 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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ty, že řešení má být zdůvodněno a vyhodnoceno. 
Není jasné, proč by měl dotčený orgán toto v zadání 
sledovat, když projektant je povinen zpracovat 
návrh v souladu s právními předpisy. § 5 odst. 1 
však klade odkazem na § 4 zákona o ochraně ZPF 
řadu požadavků na řešení územně plánovací 
dokumentace, tj. uvádí principy, na kterých má být 
návrh založen. Dotčený orgán by měl ve fázi zadání 
zkontrolovat, zda návrh zadání k naplnění těchto 
principů směřuje, a případně s ohledem na to klást 
požadavky na úpravu zadání. 

K větě druhé - Navržený text § 10 odst. 1 směšuje 
dvě fáze pořízení územně plánovací dokumentace, 
a sice zadání a návrh. Ve fázi zadání ještě nebyl 
vybrán projektant a není zpracován návrh, není tedy 
co zdůvodňovat a vyhodnocovat. Dotčený orgán 
však může ve fázi zadání klást věcné požadavky na 
řešení územně plánovací dokumentace.  
Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 3  

 

Navrhujeme úpravu znění § 10 odst. 3 uvést v tomto 
znění: „Podle hledisek uvedených v odstavci 2 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
posoudí jednotlivé varianty, jedná-li se o návrh 
zpracovaný ve variantách.“. 

Odůvodnění: Oprava chybného odkazu na odstavec 
– má jít zřejmě o odkaz na odstavec 2. 

Porovnání variant není předmětem činnosti orgánu 
ochrany ZPF, ale pořizovatele, který má mj. na 
základě stanovisek dotčených orgánů předložit 
zastupitelstvu výběr nejvhodnější varianty ke 
schválení. Dotčené orgány mají pro jednu každou 
variantu uvést, zda s ní nesouhlasí, či souhlasí, 

Akceptováno 
(nyní § 6 odst. 2) textem: „….posoudí 
každou variantu samostatně..“. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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případně za jakých podmínek, a uvést relevantní 
informace ke každé variantě. 
Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 5  

 

Ustanovení § 10 odst. 5 požadujeme vypustit, popř. 
reformulovat např. takto: „Ustanovení § 10 odst. 1 
se použije při posuzování zprávy o uplatňování 
zásad územního rozvoje, jejíž součástí je návrh 
zadání aktualizace zásad územního rozvoje, 
obdobně.“. 

Odůvodnění: Navržené znění § 10 odst. 5 je 
zmatečné. Ke zprávě o uplatňování dává dotčený 
orgán vyjádření, zpráva o uplatňování nenavrhuje 
řešení – odst. 2 až 4 se tedy na zprávu o uplatňování 
nemohou vztahovat. Odstavec 1 lze použít obdobně 
(po úpravách podle naší zásadní připomínky k § 10 
odst. 1) pro vyjádření k návrhu zadání aktualizace 
zásad územního rozvoje, pokud ovšem vůbec 
důvodová zpráva aktualizaci požaduje. Pokud 
důvodová zpráva aktualizaci nepožaduje, nedává 
použití ustanovení § 10 odst. 1 vůči zprávě o 
uplatňování smysl. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Viz vyhodnocení připomínky k § 10 odst. 1 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 
 

K § 11 odst. 1  

 

Větu prvou § 11 odst. 1 požadujeme uvést v tomto 
znění: „Ve fázi zadání územního plánu orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu posoudí, zda 
návrh územního plánu je v souladu s požadavky na 
řešení územně plánovací dokumentace 
vyplývajícími z ustanovení § 5 odst. 1 zákona.“. 
Větu druhou § 11 odst. 1 požadujeme uvést v tomto 
znění: „Případně uplatní požadavky na řešení 
územního plánu podle § 5 odst. 1 zákona.“. 

Odůvodnění: K větě prvé - § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF neklade jiné obsahové požadavky než 
ty, že řešení má být zdůvodněno a vyhodnoceno. 

Akceptováno 
Vypuštěním ustanovení. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Není jasné, proč by měl dotčený orgán toto v zadání 
sledovat, když projektant je povinen zpracovat 
návrh v souladu s právními předpisy. § 5 odst. 1 
však klade odkazem na § 4 zákona o ochraně ZPF 
řadu požadavků na řešení územně plánovací 
dokumentace, tj. uvádí principy, na kterých má být 
návrh založen. Dotčený orgán by měl ve fázi zadání 
zkontrolovat, zda návrh zadání k naplnění těchto 
principů směřuje, a případně s ohledem na to klást 
požadavky na úpravu zadání. 

K větě druhé - Navržený text § 11 odst. 1 směšuje 
dvě fáze pořízení územně plánovací dokumentace, 
a sice zadání a návrh. Ve fázi zadání ještě nebyl 
vybrán projektant a není zpracován návrh, není tedy 
co zdůvodňovat a vyhodnocovat. Dotčený orgán 
však může ve fázi zadání klást věcné požadavky na 
řešení územně plánovací dokumentace.  
Zásadní připomínka 

K § 12 odst. 1  

 

Text § 12 odst. 1 požadujeme uvést v tomto znění: 
„Ve fázi zadání regulačního plánu orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu posoudí, zda návrh 
zadání je v souladu s požadavky na řešení územně 
plánovací dokumentace vyplývající z ustanovení 
§ 5 odst. 1 zákona. Případně uplatní požadavky na 
řešení regulačního plánu podle § 5 odst. 1 zákona.“.  

Odůvodnění: § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF 
neklade jiné obsahové požadavky než ty, že řešení 
má být zdůvodněno a vyhodnoceno. Není jasné, 
proč by měl dotčený orgán toto v zadání sledovat, 
když projektant je povinen zpracovat návrh 
v souladu s právními předpisy. § 5 odst. 1 však 
klade odkazem na § 4 zákona o ochraně ZPF řadu 
požadavků na řešení územně plánovací 
dokumentace, tj. uvádí principy, na kterých má být 

Akceptováno 
vypuštěním ustanovení 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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návrh založen. Dotčený orgán by měl ve fázi zadání 
zkontrolovat, zda návrh zadání k naplnění těchto 
principů směřuje, a případně s ohledem na to klást 
požadavky na úpravu zadání. 
Zásadní připomínka 

K § 12 odst. 3  

 

Text § 12 odst. 3 požadujeme uvést v tomto znění: 
„Podle hledisek uvedených v odstavci 2 orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu posoudí 
jednotlivé varianty, jedná-li se o návrh zpracovaný 
ve variantách.“. 

Odůvodnění: Porovnání variant není předmětem 
činnosti orgánu ochrany ZPF, ale pořizovatele, 
který má mj. na základě stanovisek dotčených 
orgánů předložit zastupitelstvu výběr nejvhodnější 
varianty ke schválení. Dotčené orgány mají pro 
jednu každou variantu uvést, zda s ní nesouhlasí, či 
souhlasí, případně za jakých podmínek, a uvést 
relevantní informace ke každé variantě. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 8 odst. 2) textem: 
„….posoudí  každou variantu samostatně“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 13 odst. 3 

 

Požadujeme v odůvodnění návrhu vyhlášky 
vysvětlit, proč obsah vyhodnocení důsledků při 
zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení 
dobývacích prostorů neobsahuje také zdůvodnění 
potřeby a významu záměru tak, jako je tomu 
v případě stavební, těžební a průmyslové činnosti, 
terénních úpravách a při geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu (§ 15 odst. 1 písm. b). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Požadované je obsaženo v § 13 odst. 3 písm. 
k) 
(nyní v § 10) 
V navrhovaném ustanovení se jedná pouze o 
těžbu, proto účel a funkce je dána předmětem 
(těžba suroviny). Požadované pro obsah 
vyhodnocení proto postačí. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 21 odst. 1  

 

Navrhujeme slova“ vyjádření nebo“ vypustit. 

Odůvodnění: Uvedení slova „vyjádření“ je matoucí, 
neboť otevírá prostor k výkladu, že stanoviskem 
podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF je myšleno 

Akceptováno 
(nyní § 19 odst. 1) 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVDP8BG)



15 
 

rovněž vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhu 
zadání územně plánovací dokumentace. Soudě 
podle odůvodnění však předkladatel takový výklad 
nezamýšlel – viz věta z odůvodnění § 21 odst. 1: „V 
důsledku navrženého přechodného ustanovení 
návrhy územně plánovací dokumentace, resp. její 
vyhodnocení z hlediska zemědělského půdního 
fondu (…) nebudou muset být zpracovatelům 
vracena s požadavkem na doplnění podle platné 
právní úpravy (…).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Zásadní připomínka 

 

K odůvodnění 
– zvláštní části 
k § 10 až 12 

 

V případě územního plánu požadujeme 
neodkazovat na § 47 a § 50 stavebního zákona, ale 
na § 43 a následující stavebního zákona. 

Odůvodnění: Obdobně předkladatel postupoval i u 
zásad územního rozvoje (odkaz na § 36 a následující 
stavebního zákona) a u regulačního plánu (odkaz na 
§ 61 a následující stavebního zákona). Odkaz na § 
47 a § 50 stavebního zákona je nedostatečný, 
protože nezahrnuje stanovisko podle § 52 odst. 3 
stavebního zákona, podle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona, podle § 55b odst. 2 stavebního zákona. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K odůvodnění 
– zvláštní části 
k § 21 odst. 1 

 

Začátek textu požadujeme přeformulovat takto: 
„Pro případy posuzování územně plánovací 
dokumentace v řízeníchpři postupech podle § 5 
odst. 2 zákona se stanovuje…“ 

Odůvodnění: Projednávání územně plánovací 
dokumentace není řízením ve smyslu správního 
řádu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

 

  

Ministerstvo dopravy K § 2 
 

Odnímání ze ZPF je otázka, která se na úrovni zásad 
územního rozvoje v praktické rovině neřeší. Na 

Vysvětleno 
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úrovni zásad je třeba provést pouze předpokládané 
vyhodnocení dopadů (t. j. důsledků) na ZPF, 
přičemž zákon nezná konkrétní limity, za které 
nemůže zpracovatel jít. 
Není možné, aby navrhovaná vyhláška stanovovala 
rozsah a povinnosti ÚPD nad rámec stavebního 
zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Příloha č. 4 této vyhlášky  stanovuje obsah zásad 
územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) v části I. a 
obsah odůvodnění ZÚR v části II. Ani v jedné části, 
specifikující jednotlivé výkresy grafických částí 
ZÚR, není obsažen výkres „Vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“. 
Pouze pro textovou část odůvodnění ZÚR se v části 
II. odst. 1 písm. e) požaduje kvalifikovaný odhad 
pro plochy a koridory navrhované v ZÚR. 

Výkres „Vlivy na ZPF a PUPFL“ se zpracovává 
pouze jako ilustrativní výkres v dokumentaci 
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí, jejíž 
obsah je specifikován v příloze stavebního zákona. 
Tato dokumentace však není součástí ZÚR. 
Uvedený výkres, jehož obsah není ani legislativně 
stanoven, se zpracovává pro vyhodnocení vlivů na 
půdu, která je vyjmenovávána v odstavci 6 mezi 
množstvím dalších jevů (např. biologickou 
rozmanitostí, vodou, ovzduším, horninovým 
prostředím aj.). 

Uvedené platí obdobně pro územní plán s jedinou 
výjimkou. V Příloze č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
která specifikuje obsah územního plánu a obsah 
odůvodnění, je jedním z výstupů grafické části 
odůvodnění i výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu [viz přílohu č. 5 této vyhlášky, část 
II. odst. 2 písm. c)]. 

K námitce, že navrhovaná vyhláška 
stanovuje rozsah a povinnosti ÚPD nad 
rámec stavebního zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. lze uvést, že 
navrhovaná vyhláška řeší vyhodnocení 
předpokládaných důsledků řešení územně 
plánovací dokumentace na zemědělský 
půdní fond. Jedná se o specifika ochrany 
zemědělského půdního fondu. Z hlediska 
systematiky práva byla právní úprava v této 
oblasti založena tak, že k zákonu o ochraně 
zemědělského půdního fondu bude pro 
podrobnější úpravu vydána prováděcí 
vyhláška. Předložený návrh tedy pouze 
reflektuje takto založenou situaci. 
Z hlediska věcného obsahu definuje návrh 
vyhlášky soubor informací vztažených 
k jevům navrhovaných v územně plánovací 
dokumentaci v kontextu jejich posouzení 
postupy stanovených zákonem o ochraně 
ZPF. Rozsah požadovaných podkladů se 
neodlišuje od dosavadní praxe vyplývající 
z aplikace ustanovení vyhlášky č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu, tzn. 
součástí dokumentace Zásad územního 
rozvoje a jejich změn je též grafická část 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Zásadní připomínka 
 Znění § 3 odst. 1 písm. e) je podle našeho názoru 

duplicitní, a tedy nadbytečné, k ustanovení § 5 odst. 
1 zákona č. 334/1992 Sb. Ustanoveními tohoto 
zákona se projektanti i pořizovatelé musí řídit. 
[Totéž platí i pro navrhované ustanovení § 3 odst. 3 
písm. e)]. 

Tabulku zmiňovanou v navrhovaném § 3 odst. 2 je 
třeba modifikovat podle zásadních připomínek, tedy 
vypustit údaje podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) 
a d). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Ustanoveními je definována obsahová 
náležitost vyhodnocení. 

K návrhu na úpravu tabulky –  

K § 3 odst. 1 písm. c) 

Bude text: 

„kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru zemědělského 
půdního fondu, na které bude po ukončení 
nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou půdu,“. 
 
Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci -§ 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 
K § 3 odst. 1 písm. f) 

Bude doplněn text: „v rozsahu územně 
analytických podkladů,“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 3 odst. 3 U koridorů je velmi obtížné (ne-li nemožné) 
rozčlenit zábor ZPF podle tříd ochrany s ohledem na 

(nyní § 2) 
Akceptováno částečně  
Viz  připomínka k § 2  
Ustanovení § 7 vypuštěno 
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měřítko zpracování (1 : 100 000). Navíc je to zcela 
zbytečné, protože:  

1. pro záměry ze ZÚR musí následovat podrobněji 
zpracovaná dokumentace (hlavně pro územní 
rozhodnutí), kde jsou již údaje „přesné“ a ne pouze 
odhadované. Navíc se ve většině případů 
zpracovává i EIA.  

2. Např. u koridorů pro dálnice, vysokorychlostní 
železnice, páteřní produktovody apod. se stanovuje 
široký koridor (obvykle 600 m), tzn., že v tomto 
koridoru se stavba může pohybovat, což může 
přinášet další výrazné nepřesnosti oproti podrobné 
dokumentaci. 

3. V neposlední řadě, podle těchto nepřesných čísel 
přece není možné rozhodovat, zdali je možné 
koridor povolit či nikoliv. 
Zásadní připomínka 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 4 odst. 1 
písm. f) 

 

Zohlednit informace o existenci sítě zemědělských 
účelových komunikací a polních cest je nereálný 
požadavek. Nejedná se o informace, které by byly 
zhotovitelům ÚPD dostupné z veřejně přístupných 
databází. Není zřejmá využitelnost textové 
informace o síti zemědělských účelových 
komunikací a polních cest. Požadavek se tedy jeví 
jako samoúčelný, vyúsťující ve formální 
naplňování. Navrhujeme předmětné ustanovení 
vypustit. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno (nyní § 3 odst. 1 písm. g) 
Ustanovení bude upraveno: „údaje o dotčení 
sítě zemědělských účelových komunikací a 
polních cest navrhovaným řešením,“. 
 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
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komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 1 
písm. b) 

 

Stávající znění vyhlášky č. 500/2006 Sb. neuvádí 
jako samostatný grafický výstup ZÚR výkres 
„Vyhodnocení důsledků ZÚR na ZPF“ (na rozdíl od 
územního plánu). Výkresy ZÚR mají ve smyslu § 6 
odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahovat jevy 
zobrazitelné v daném měřítku. V měřítku ZÚR 
(obvykle 1 : 100 000) je problematické vyznačit 
hranice bonitovaných půdně ekologických 
jednotek. Jde tedy o formální požadavek. 
Navrhujeme předmětné ustanovení vypustit. 
Zásadní připomínka 

(nyní § 3 odst. 2) 
Akceptováno částečně  
Viz  připomínka k § 2  
Ustanovení § 7 vypuštěno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 8 odst. 2 

 

Vyhláška č. 501/2006 v § 18 specifikuje plochy 
těžby nerostů. Vymezují se za účelem zajištění 
územních podmínek pro hospodárné využívání 
nerostů a pro ochranu životního prostředí při těžební 
činnosti a úpravě nerostů. Při zajištění územní 
ochrany ložiska nerostů proto není obvykle veřejně 
dostupná informace o mocnosti suroviny a způsobu 
rekultivace, tak, jak se v návrhu požaduje uvádět 
(těžař je privátní subjekt, který nemá povinnost 
poskytovat zhotoviteli ÚPD soukromé informace). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno (nyní § 9 odst. 2) 
Písm. e) bude upraveno následovně: 

„informace, zda po ukončení těžební 
činnosti bude možná rekultivace na 
zemědělskou půdu.“. 

Jedná se o součást vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci (§ 4, § 5 zákona č. 
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334/1992 Sb.). Těžební organizace touto 
informací disponuje v době zařazení území 
do ÚPD. 

K § 14 až 17 

 

V paragrafech 14 až 17 se uvádí postupy, které se 
týkají stavební činnosti, těžby a geologických 
průzkumů. Postupy uvedené pro kombinaci 
uvedených činností působí nepřehledně. Postupy 
pro územní a stavební řízení je potřeba upravit 
jednoznačněji a přehledněji. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno (nyní § 11 až 14) 
Náležitosti textové a grafické části jsou 
z větší části společné pro veškeré činnosti, 
rozdělení by naopak působilo méně 
přehledně, aby text nemusel být dublován. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

Jihomoravský kraj Obecně 

(OÚP a SŘ č. 1 
– 4)) 

Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně 
zemědělského půdního fondu nemůže upravovat 
obsah územně plánovací dokumentace. V částech 
majících vztah k územně plánovací dokumentaci 
požadujeme návrh vyhlášky k ZPF zásadně 
přepracovat.  

Odůvodnění: 

Podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona ZPF ministerstvo 
životního prostředí stanoví vyhláškou „způsob 
vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
(§ 5 odst. 1) a způsob posuzování územně 
plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu 
stanoviska (§ 5 odst. 2)“. Předmětné ustanovení a 
ani ust. § 5 zákona ZPF, odkazující na povinnost 
pořizovatelů a projektantů územně plánovací 
dokumentace respektovat zásady plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu (viz § 4 zákona ZPF), 
nezakládá zákonné zmocnění upravovat obsah 
územně plánovací dokumentace ze strany 
ministerstva životního prostředí. 

Obsah územně plánovací dokumentace stanovuje 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

Vysvětleno 
K námitce, že navrhovaná vyhláška 
stanovuje rozsah a povinnosti ÚPD nad 
rámec stavebního zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. lze uvést, že 
navrhovaná vyhláška řeší vyhodnocení 
předpokládaných důsledků řešení územně 
plánovací dokumentace na zemědělský 
půdní fond. Jedná se o specifika ochrany 
zemědělského půdního fondu. Z hlediska 
systematiky práva byla právní úprava v této 
oblasti založena tak, že k zákonu o ochraně 
zemědělského půdního fondu bude pro 
podrobnější úpravu vydána prováděcí 
vyhláška. Předložený návrh tedy pouze 
reflektuje takto založenou situaci. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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také „stavební zákon“) a upřesňují jeho prováděcí 
předpisy na základě zmocnění obsaženého zejména 
v ust. § 36 odst. 6, § 43 odst. 6 a § 61 odst. 3 
stavebního zákona (ve znění od 01.01.2018). 
Paragraf 193 stavebního zákona zmocňuje vydat 
prováděcí vyhlášku k obsahu zásad územního 
rozvoje, územního plánu a regulačního plánu 
Ministerstvo pro místní rozvoj a nikoli 
Ministerstvo životního prostředí. 
Zásadní připomínka  
Návrh vyhlášky k ZPF nezohlednil stavební zákon. 
V částech majících vztah k územně plánovací 
dokumentaci požadujeme návrh vyhlášky k ZPF 
zásadně přepracovat nebo vyhlášku nevydávat. 
Rovněž je třeba zajistit sjednocení terminologie 
zákona o ochraně ZPF se základními pojmy 
územního plánování definovanými stavebním 
zákonem. 

Odůvodnění: 

Celkový koncept návrhu vyhlášky k ZPF zejména 
v ust. § 2 až § 9 předpokládá, že záměr, pro který 
je plocha či koridor vymezován, je předem znám ve 
své naprosto konkrétní podobě. Není v něm 
zohledněna hierarchická struktura územně 
plánovací dokumentace a skutečnost, že konkrétní 
průmět do území a rozsah záborů ZPF je možno 
stanovit např. u dopravní infrastruktury až na 
základě podrobné dokumentace zpracované na 
podkladu zaměření terénu a alespoň rámcového 
geologického průzkumu, tj. dokumentace pro 
umístění stavby, případně regulačního plánu.  

Koridor hájený v zásadách územního rozvoje (dále 
jen „ZÚR“) je vyjádřením možného vedení 
dopravní nebo technické infrastruktury. Jeho šířka 

Vysvětleno 
Viz vyhodnocení k předcházející 
připomínce 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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je dostatečně dimenzovaná (běžně 400 – 600 m) 
pro následné upřesnění v územním plánu. Ani tam 
není vymezena konkrétní trasa stavby, ale pouze 
koridor pro její umístění. Až v okamžiku přípravy 
záměru je stavba rozpracována v dokumentaci pro 
její umístění. Teprve podrobná dokumentace 
stavby může vymezit konkrétní dopad na ZPF. 

Návrh vyhlášky k ZPF nedůvodně upravuje obsah 
ZÚR. Sledovaná podrobnost neodpovídá měřítku, 
ve kterém jsou ZÚR pořizovány (1 : 100 000), ani 
podrobnosti, která je dána stavebním zákonem. 
Podle § 36 odst. 3 stavebního zákona „… Zásady 
územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu 
plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím.“  

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že obsah a 
struktura ZÚR je konkretizována novelizovanou 
vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
Zásadní připomínka 
Návrh vyhlášky k ZPF v částech majících vztah k 
ÚPD nezohlednil zákon č. 225/2017 Sb., kterým se 
mění stavební zákon, ačkoli vyšel ve Sbírce zákonů 
v částce 82 rozeslané dne 31.07.2017, tj. 
s pětiměsíčním předstihem před nabytím jeho 
účinnosti (dnem 01.01.2018). V částech majících 
vztah k územně plánovací dokumentaci 
požadujeme návrh vyhlášky k ZPF zásadně 
přepracovat.  

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky k ZPF nezohlednil v části Obsah 
vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na 

Vysvětleno 
Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které udává obsah vyhlášky. 
Navrhovaná vyhláška stanovuje potřebné 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. Navržená ustanovení nemohou být 
proto chápána jako ustanovení nad rámec 
právních předpisů na úseku územního 
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zemědělský půdní fond při tvorbě územně 
plánovací dokumentace novelu stavebního zákona 
(viz výše), zejména institut zkráceného postupu 
pořizování aktualizace ZÚR, změny ÚP a RP - viz 
§ 42a až § 42c, § 55a až § 55c a § 72 až § 75 
stavebního zákona ve znění od 01.01.2018.  
Zásadní připomínka 

plánování.  Obsah navrhované vyhlášky se 
řídí zákonem, k jehož je provedení.   
 
Návrh vyhlášky není v rozporu 
s ustanoveními stavebního zákona 
uvedenými v připomínce. Pokud se 
připomínka má týkat variantního řešení, to je 
předpokládáno samotným zákonem – viz § 5 
odst. 1, nikoli navrhovanou vyhláškou. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

Návrh vyhlášky k ZPF nezohlednil ani monitoring 
stavu a vývoje území jak je pro potřeby veřejné 
správy územnímu plánování ukládá stavební 
zákon. V částech majících vztah k územně 
plánovací dokumentaci proto požadujeme návrh 
vyhlášky k ZPF zásadně přepracovat, neboť se 
v nich (v rozporu se stavebním zákonem) objevují 
požadavky na uvádění informací o území v ÚPD 
ačkoli od roku 2007 k tomu stavební zákon určuje 
primárně nový nástroj územního plánování 
„územně analytické podklady“ (dále také ÚAP) a 
nikoli ÚPD. Požadujeme v návrhu vyhlášky k ZPF 
stanovit, které podklady jsou relevantní pro 
vyhodnocení ZPF v ÚPD. 

Odůvodnění: 

Obsah územně plánovací dokumentace je upraven 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Od 01.01.2007 se veškeré známé relevantní údaje 
o území, zejména tzv. limity využití území 
systémově sledují (s garancí správnosti, úplnosti a 
aktuálnosti) v ÚAP, které se v pravidelných 
intervalech plně aktualizují. Jsou podkladem pro 
pořizovanou ÚPD, která nedubluje tuto funkci 

Návrh vyhlášky vymezuje rozsah informací 
o území, které je předmětem územně 
plánovací dokumentace, v podrobnosti, která 
garantuje komplexní posouzení 
navrhovaných ploch a koridorů z hlediska 
zásad ochrany ZPF. Orgány ochrany ZPF 
získají prostřednictvím uvedených informací 
celkový přehled o dopadech návrhů ploch a 
koridorů na ZPF ve smyslu jejich následného 
vyhodnocení v souladu se zásadami ochrany 
ZPF dle ustanovení § 4 zákona. 

Ve vyhodnocení jsou požadovány jevy či 
informace dostupné z územně analytických 
podkladů (informace o existenci závlah, 
odvodnění a stavbách k ochraně pozemku 
před erozní činností vody) nebo z katastru 
nemovitostí (údaje o sítích zemědělských 
účelových komunikací a polních cest) či na 
dotaz u příslušného správního orgánu (např. 
u Státního pozemkového úřadu - realizace 
jevů v rámci komplexních pozemkových 
úprav). 
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ÚAP, nýbrž pracuje pouze s relevantními limity 
pro komplexní odůvodnění přijatého řešení. 
Relevantní údaje o území, zejména tzv. limity 
využití území jsou znázorněny v koordinačním 
výkrese v grafické části odůvodnění ÚPD, 
tj. nejsou předmětem řešení ÚPD. Požadavky na 
takovéto údaje (např. „informace o existenci 
závlah, odvodnění a stavbách k ochraně pozemku 
před erozní činností vody“) jsou irelevantní, 
v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů. Z těchto důvodu 
uplatňujeme požadavek, aby v návrhu vyhlášky 
k ZPF bylo stanoveno, které podklady jsou 
relevantní pro vyhodnocení ZPF v ÚPD, údaje 
předávané Státním pozemkovým úřadem se někdy 
liší od údajů předávaných katastrem nemovitostí.  
Zásadní připomínka 

Za předpokladu, že informace o 
předmětných jevech nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem v 
příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou ovšem předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu s 
vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. 

V návaznosti na podstatu vyhodnocení 
důsledků ÚPD na ZPF nelze vyhovět 
požadavku, aby v návrhu vyhlášky byly 
stanoveny podklady, které jsou relevantní 
pro vyhodnocení ZPF v ÚPD. Ve 
vyhodnocení musí být uvedeny dostupné 
údaje a informace (z "úředních evidencí" - 
katastr nemovitostí, ÚAP), na základě 
kterých může být posouzen vliv ÚPD na 
zájmy chráněné zákonem při územně 
plánovací činnosti, což je též smyslem 
ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 1 
(OŽP č. 1) 

Požadujeme do § 1 zařadit způsob posuzování 
žádostí dle ust. § 6, § 7 a § 9 zákona o ochraně 
ZPF 

Odůvodnění: 

Vyhláška předkládá v § 1 pouze způsob posuzování 
územně plánovací dokumentace, aniž by 
upřesňovala a sjednotila postup orgánů ochrany 

Vysvětleno 
Požadavek nelze akceptovat, neboť je nad 
rámec zmocnění daného v § 22 odst. 1 písm. 
g) a h) zákona. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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ZPF v řízeních dle ust. § 6, §7 a § 9 zákona o 
ochraně ZPF. 

Zásadní připomínka 
K § 2 
(OÚP a SŘ č. 5) 

Znění věty druhé požadujeme změnit takto: 
„Vyhodnocení důsledků se skládá z textové části u 
zásad územního rozvoje a z textové části a grafické 
části u územního a regulačního plánu.“ Nakonec 
doplnit větu: „U vyhodnocování předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond se postupuje přiměřeně v souladu s ust. 
§ 36 stavebního zákona u zásad územního rozvoje, 
s ust. § 43 stavebního zákona u územních plánů a 
s ust. § 61 stavebního zákona u regulačních plánů.“  

Odůvodnění: 

Obecnost ustanovení vede k možné dezinterpretaci 
a očekávání orgánů ochrany ZPF při 
vyhodnocování dopadů na ZPF, neodpovídajícím 
podrobnosti řešení, které pro jednotlivé typy 
územně plánovací dokumentace na základě 
zmocnění ve stavebním zákoně upřesňuje ust. § 6 
(ZUR), § 13 (UP) a § 19 (RP) vyhlášky č. 500/2006 
Sb.  

S ohledem na podrobnost řešení obsažených 
v zásadách územního rozvoje prováděcí předpis u 
ZÚR ukládá provést „pouze“ kvalifikovaný odhad 
záborů půdního fondu v textové části odůvodnění 
ZÚR bez grafického výstupu, tj. stavební zákon ani 
prováděcí předpisy neukládají povinnost vyhotovit 
samostatný výkres předpokládaných záborů 
zemědělského půdního fondu.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Viz vyhodnocení připomínky MMR 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
  

K § 3 odst. 1 
písm. c) 

Požadujeme vypustit požadavky uvedené pod 
písm. c) „odborný odhad výměry předpokládaného 

Částečně akceptováno  
(nyní § 2 odst. 1 písm. c) 
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(OÚP a SŘ č. 6) záboru ZPF, u kterého se jedná výhradně o dočasné 
odnětí zemědělské půdy, nebo dočasné odnětí 
převažuje.“ 

Odůvodnění: 

Územně plánovací dokumentaci nepřísluší řešit typ 
odnětí ZPF (trvalé, dočasné). Stanovit o jaký typ 
vynětí se bude jednat, je na posouzení dotčeného 
orgánu. Uvedené tvrzení se opírá o vyhlášku 
č. 500/2006 Sb., která s ohledem na podrobnost 
řešení u ZÚR, ÚP i RP ukládá „vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond…“, tj. provést „pouze“ 
kvalifikovaný odhad záborů ZPF, nikoli řešit 
dočasnost odnětí. 
Zásadní připomínka 

Text ustanovení bude upraven následovně: 
 
„kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru zemědělského 
půdního fondu, na které bude po ukončení 
nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou půdu,“ 
 
Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci -§ 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 3 odst. 1 
písm. d) 
(OÚP a SŘ č. 7) 

Požadujeme vypustit požadavek uvedený pod 
písm. d), a to „informace o existenci závlah, 
odvodnění a stavbách k ochraně pozemku před 
erozní činností vody“. 

Odůvodnění: 

V případě investic do půdy není k dispozici 
kompletní databáze, z níž by bylo možno vycházet, 
není pro potřeby územně plánovací činnosti (do 
ÚAP) předáván sledovaný jev A043 Investice do 
půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti v souladu 
s § 2 vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném 
vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o 
ně. Z dosavadní praxe lze obecně konstatovat, že 

Akceptováno částečně 
(nyní § 2 odst. 1 písm. f)) 
Bude doplněn text: 
„v rozsahu územně analytických podkladů,“.  
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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pozemkové úřady, které by měly poskytovat údaje 
do ÚAP ORP předávají různé neúplné údaje, 
některé pozemkové úřady pak žádné, údaje ÚAP 
tak nejsou kompletní. Do doby předání 
relevantních, pro územně plánovací činnost 
využitelných dat pro celé území obce (kraje) 
orgány územního plánování nemohou suplovat 
činnost jiných státních orgánů a pořizovat odborné 
podklady na náklady obcí – krajů. Dalším 
zásadním důvodem proč nelze požadovat uvádění 
výše uvedených údajů v územně plánovací 
dokumentaci je skutečnost, že se nejedná o 
návrhovou část územně plánovací dokumentace, 
ale o limit v území, k němuž by měly být podklady 
předávány do územně analytických podkladů. Bez 
existence relevantních podkladů přitom nelze 
požadované informace v ÚPD zohlednit. U ZÚR 
považujeme předmětné informace za irelevantní, 
navíc v měřítku 1:100 000 nezobrazitelné. 
Uvedené tvrzení se opírá o vyhlášku č. 500/2006 
Sb., která s ohledem na podrobnost řešení u ZÚR 
ukládá provést „pouze“ kvalifikovaný odhad 
záborů půdního fondu v textové části odůvodnění 
ZÚR bez grafického výstupu, tj. stavební zákon ani 
prováděcí předpisy neukládají povinnost vyhotovit 
samostatný výkres předpokládaných záborů 
zemědělského půdního fondu. 
Zásadní připomínka 

K § 3 odst. 2 a 
tabulkám 1 a 2 
(OÚP a SŘ č. 8) 

Ve větě požadujeme vypustit údaje vztahující se k 
odst. 1 písm. c) a písm. d). Vzor tabulkového 
zpracování údajů požadujeme zpracovat pro 
plochy a koridory v jedné tabulce. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 
Viz vyhodnocení k připomínkám č. 6 a 7. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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K typu odnětí ZPF (trvalé, dočasné) a investicím 
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
podrobněji viz předchozí připomínky č. 6 a 7. 

Vzor tabulkového zpracování údajů považujeme za 
zbytečné zpracovávat jako dvě samostatné přílohy, 
tj. zvlášť pro plochy a zvlášť pro koridory, jestliže 
je obsah stejný a koridor je vlastně „plochou 
vymezenou pro umístění vedení dopravní 
a technické infrastruktury nebo opatření 
nestavební povahy“ (§ 2 odst. 1 písm. i) 
stavebního zákona). 
Zásadní připomínka 

K § 3 odst. 3 a 
tabulkám 1 a 2 
(OÚP a SŘ č. 9) 

Odst. 3 požadujeme vypustit a požadavky na 
vyhodnocení důsledků ZÚR na plochy a koridory 
sloučit do jednoho odstavce a upravit podle 
připomínek 6, 7 a 8.  

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u připomínek k § 3 odst. 1 
písm. c), d) a § 3 odst. 2. 

Zásadní připomínka  

Akceptováno částečně 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 3 až 9 
(OŽP č. 2) 

Členění § 3 - § 9 je nepřehledné a může v praxi 
činit závažné problémy. 

Odůvodnění: 

Doporučujeme řešit obsah vyhodnocení důsledků 
komplexně pro jednotlivé typy ÚPD samostatným 
ust. paragrafu. 

Např. § 3 bude řešit komplexně náležitosti 
vyhodnocení důsledků pro ZUR, tj. textovou, 
tabelární a grafickou část.   
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
Grafická část vyhodnocení z § 7 se stane 
obsahem ustanovení § 3, 4 a 5 podle 
příslušného obsahu náležejícího jednotlivým 
typům ÚPD. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 4 odst. 1 
písm. b) 

Požadujeme § 4 odst. 1 písm. b) doplnit o slova 
„navrženého využití“, bod se zapracovanou 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. b)) 
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(OŽP č. 3) připomínkou tedy zní: 

b) souhrn výměry předpokládaného 
záboru zemědělského půdního fondu 
podle navrženého využití ploch a 
koridorů, který je dále členěn podle 
tříd ochrany, 

Odůvodnění: 

Doplněná slova korespondují se sloupcem tabulky 3 
vyhlášky. Uvedený souhrn, resp. mezisoučet ploch 
téhož funkčního využití je rozhodujícím parametrem 
pro posouzení skutečné potřeby a nezbytnosti 
navrhovaného nezemědělského využití v kontextu 
s velikostí řešeného sídla/obce. 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 4 odst. 1 
písm. c) 
(OÚP a SŘ č. 
10) 

Požadujeme vypustit požadavek uvedený pod 
písm. c) „výměry předpokládaného záboru ZPF, u 
kterého se jedná výhradně o dočasné odnětí 
zemědělské půdy, nebo dočasné odnětí převažuje.“ 

Odůvodnění: 

Územně plánovací dokumentaci nepřísluší řešit typ 
odnětí ZPF (trvalé, dočasné). Stanovit, o jaký typ 
vynětí se bude jednat, je na posouzení dotčeného 
orgánu. Uvedené tvrzení se opírá o vyhlášku 
č. 500/2006 Sb., která s ohledem na podrobnost 
řešení u ZÚR, ÚP i RP ukládá „vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond…“, tj. provést „pouze“ 
kvalifikovaný odhad záborů ZPF, nikoli řešit 
dočasnost odnětí. 
Zásadní připomínka  

Vysvětleno  
(nyní § 3 odst. 1 písm. c)) 
Text ustanovení bude upraven následovně: 
 

a) „kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru 
zemědělského půdního fondu, na 
které bude po ukončení 
nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou 
půdu,“. 

 
Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
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ZPF po rekultivaci -§ 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 4 odst. 1 
písm. d) 
(OÚP a SŘ č. 
11) 

 Požadujeme vypustit požadavky uvedené pod 
písm. d), a to „informace o existenci závlah, 
odvodnění a stavbách k ochraně pozemku před 
erozní činností vody“. 

Odůvodnění: 

V případě investic do půdy není k dispozici 
kompletní databáze, z níž by bylo možno vycházet, 
není pro potřeby územně plánovací činnosti (do 
ÚAP) předáván sledovaný jev A043 Investice do 
půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti v souladu 
s § 2 vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném 
vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o 
ně. Z dosavadní praxe lze obecně konstatovat, že 
pozemkové úřady, které by měly poskytovat údaje 
do ÚAP ORP předávají různé neúplné údaje, 
některé pozemkové úřady pak žádné, údaje ÚAP 
tak nejsou kompletní. Do doby předání 
relevantních, pro územně plánovací činnost 
využitelných dat pro celé území obce orgány 
územního plánování nemohou suplovat činnost 
jiných státních orgánů a pořizovat odborné 
podklady na náklady obcí.  

Dalším zásadním důvodem proč nelze požadovat 
uvádění výše uvedených údajů v územně plánovací 
dokumentaci je skutečnost, že se nejedná 
o návrhovou část územně plánovací dokumentace 
ale o limit v území, k němuž by měly být podklady 
předávány do územně analytických podkladů (viz 
rovněž připomínka 4). Bez existence relevantních 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. f)) 

 

Znění bude upraveno tak, že požadavek na 
informace bude pouze v rozsahu územně 
analytických podkladů. Tato opatření jsou 
součástí zemědělského půdního fondu v 
souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje.  

Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
činností vody jsou součástí územně 
analytických podkladů v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti.  

Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace zásad územního 
rozvoje a jejich změn v souladu s vyhláškou 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
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podkladů přitom nelze požadované informace 
v ÚPD zohlednit.  
Zásadní připomínka  

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 4 odst. 1 
(OŽP č. 4) 

Požadujeme § 4 odst. 1 rozšířit o nové znění 
písm. e) „poznámka, zda se jedná o plochu novou 
nebo přebíranou z platné ÚPD, u ploch 
přebíraných se dále uvede původní funkční 
využití a původní výměra“. 

Současné písmeno e) – g) nově označit jako f) – 
h). 

V § 4 odst. 2 nahradit písm. d) písmenem e). 

V souladu s tímto návrhem bude nutné souběžně 
upravit tabulku 3 vyhlášky. 

Odůvodnění: 

Běžnou praxí je, že ve fázi společného projednání 
není splněna připomínka orgánu ochrany ZPF 
uplatněná již ve fázi zadání, a to v tom smyslu, že je 
třeba specifikovat, zda se jedná o plochu novou či 
plochu přebíranou z platné ÚPD v původním nebo 
změněném využití. Tyto informace jsou rozhodující 
pro posouzení případné aplikace ust. § 4 odst. 3 a 4 
zákona o ochraně ZPF. 

Za předpokladu, že bude tato zásadní připomínka 
zcela akceptována, bude již § 8 odst. 5 a tudíž i 
tabulka 5 postrádat význam a doporučujeme je 
proto vyřadit bez náhrady. Ucelené informace 
v jedné tabulce budou jednoznačně vypovídat, kde 
zpracovatel ÚPD musí prokazovat veřejný zájem a 
kde nikoliv. V projednávaných ÚPD s vysokým 
počtem návrhových ploch (100 a více) předložené 
řešení v podobě § 8 odst. 5 a tabulky 5 velice ztíží 
činnost jak zpracovatelům, tak i orgánům ochrany 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. g)) 
textem: 
„informaci, o plochách a koridorech 
obsažených v platné územně plánovací 
dokumentaci, které obsahují zemědělskou 
půdu I. nebo II. třídy ochrany, a nemá-li 
návrhem územního plánu dojít ke změně 
využití těchto ploch a koridorů.   
 
Vypuštěna tabulka č. 5 a upravena tabulka č. 
2.  
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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ZPF, protože budou nuceni dávat do souvislosti 
informace z tabulky 3 a tabulky 5 pro každou plochu 
samostatně zvlášť, aby vyhodnotili, kde má být jiný 
převažující zájem prokazován. 
Zásadní připomínka 

K § 4 odst. 2 a 
tabulce 3 
(OÚP a SŘ č. 
12) 

Ve větě požadujeme vypustit údaje vztahující se k 
odst. 1 písm. c) a písm. d).  

Odůvodnění: 

K typu odnětí ZPF (trvalé, dočasné) a investicím 
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
podrobněji viz předchozí připomínky č. 10 a 11. 
Zásadní připomínka 

K požadavku u písm. c): 
Akceptováno částečně 
(nyní § 3) 
Text ustanovení bude upraven následovně: 
 
„kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru zemědělského 
půdního fondu, na které bude po ukončení 
nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou půdu,“. 
 
Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci -§ 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 
 
K požadavku u písm. c): 
Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. f))  
 
Znění bude upraveno tak, že požadavek na 
informace bude pouze v rozsahu územně 
analytických podkladů.  
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Závlahy, odvodnění a stavby k ochraně 
pozemku před erozní činností vody jsou 
součástí zemědělského půdního fondu v 
souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje.  
Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
činností vody jsou součástí územně 
analytických podkladů v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.  
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace zásad územního 
rozvoje a jejich změn v souladu s vyhláškou 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 1 
písm. d) 
(OÚP a SŘ č. 
13) 

Požadujeme vypustit požadavek uvedený pod 
písm. d) „výměry předpokládaného záboru ZPF, u 
kterého se jedná výhradně o dočasné odnětí 
zemědělské půdy, nebo dočasné odnětí převažuje.“ 

Odůvodnění: 
Územně plánovací dokumentaci nepřísluší řešit typ 
odnětí ZPF (trvalé, dočasné). Stanovit o jaký typ 

Částečně akceptováno  
(není § 4 odst. 1 písm. d)) 
Text ustanovení bude upraven následovně: 
 
„kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru zemědělského 
půdního fondu, na které bude po ukončení 
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vynětí se bude jednat je na posouzení dotčeného 
orgánu. Uvedené tvrzení se opírá o vyhlášku 
č. 500/2006 Sb., která s ohledem na podrobnost 
řešení regulačního plánu ukládá „vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond…“, tj. provést „pouze“ 
kvalifikovaný odhad záborů ZPF, nikoli řešit 
dočasnost odnětí. 
Zásadní připomínka 

nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou půdu,“. 
 
Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci -§ 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 
 
Údaj o následné zemědělské rekultivaci 
vypovídá o konečném důsledku 
navrhovaného záměru na ZPF, zda dojde k 
absolutnímu úbytku výměry zemědělské 
půdy. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 1 
písm. g) 
(OÚP a SŘ č. 
14) 

Požadujeme vypustit požadavek uvedený pod 
písm. g) „údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest“. 

Odůvodnění: 

Požadovaný údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, orgány územního plánování jej tak 
nemají k dispozici. Pokud je pro činnost orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu nezbytný 
další podklad nad rámec vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
je třeba požadované uplatnit u Ministerstva pro 
místní rozvoj v rámci novelizace tohoto předpisu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
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komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem 
v příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 2  
(OÚP a SŘ č. 
15) 

Ve větě požadujeme vypustit údaje vztahující se k 
odst. 1 písm. d) a písm. g). 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u předchozích připomínek, 
uplatněných k § 5 odst. 1 vyhlášky. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Viz odůvodnění k připomínkám pod č. 13 a 
14. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 3  
(OÚP a SŘ č. 
16) 

Požadujeme vypustit. 

Odůvodnění: 

Požadavky jdou nad rámec obsahu regulačního 
plánu stanoveného vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
upřesňující obsah regulačního plánu v návaznosti 
na § 61 stavebního zákona. Podrobnější obsah pro 
regulaci nahrazovaných územních rozhodnutí se 
řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
stavby. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Srovnání s vyhláškou č. 500/2006 Sb. není 
případné, neboť ta neurčuje obsahový rámec 
navrhované vyhlášky. Obsah navrhované 
vyhlášky se řídí zákonem, k jehož je 
provedení. Konkrétně se jedná o zmocnění 
k vydání vyhlášky uvedené v § 22 odst. 1 
písm. f) zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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k § 7 odst. 1 
(OÚP a SŘ č. 
17) 

Celý odstavec vztahující se ke grafické části 
vyhodnocení důsledků ZÚR požadujeme pro 
nezákonnost vypustit. 

Odůvodnění: 

Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně 
zemědělského půdního fondu nemůže upravovat 
obsah územně plánovací dokumentace. Obsah 
ZÚR je upraven ve smyslu ust. § 36 stavebního 
zákona vyhláškou č. 500/2006 Sb. Pokud je pro 
činnost orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu nezbytný další podklad nad rámec 
požadavku přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je 
třeba požadované uplatnit u Ministerstva pro 
místní rozvoj v rámci novelizace tohoto předpisu. 
V případě ZÚR však požadovaný výkres není a ani 
být nemůže součástí ZÚR, neboť grafická část ZÚR 
je pořizována v měřítku 1:100 000.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 
  

K § 7 odst. 2 
písm. c) 
(OŽP č. 5) 

Požadujeme § 7 odst. 2 písm. c) upravit na 
následující znění:  

b) barevné vyjádření 5-ti tříd ochrany 
půdy, hranice tříd ochrany, včetně 
bonitovaných půdně ekologických 
jednotek, plochy zemědělské půdy 
pod závlahami1) a plochy zemědělské 
půdy s vybudovaným odvodněním2),  

Odůvodnění: 

Barevné vyjádření 5-ti tříd ochrany, které vyplývalo 
ze společného metodického doporučení MMR a 
MŽP („Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF v ÚP, červen 2011“) 
se v praxi osvědčilo jako velmi účelné. ÚPD, které 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 2) 
Navrhované ustanovení předpokládá 
v grafické části územně plánovací 
dokumentace zapracování mimo jiné hranic 
tříd ochrany. Rozhodnutí o provedení 
grafického vyjádření hranic tříd ochrany je 
ponecháno na projektantovi. V případě, že 
hranice nebudou odlišeny tak, aby byly 
hranice tříd ochrany zřejmé, bude nutné 
definovat požadavek na jejich upřesnění ve 
stanovisku vydávaném dle ustanovení § 5 
odst. 2 zákona. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
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byly podle tohoto metodického doporučení 
zpracovány, nevykazovaly absenci prokázání jiného 
převažujícího veřejného zájmu ve smyslu ust. § 4 
odst. 3 a 4 zákona o ochraně ZPF.  

Dle neověřené informace citované společné 
metodické doporučení má s účinností novely 
stavebního zákona pozbýt platnosti. Vzhledem 
k pozitivním zkušenostem z praxe požadujeme 
převzetí barevného vyjádření 5-ti tříd ochrany do 
navrhované vyhlášky. 
Zásadní připomínka 

Souhlas 
 

K § 7 odst. 2 
písm. e) 
(OÚP a SŘ č. 
18) 

V § 7 odst. 2 požadujeme písm. e) „zemědělské 
účelové komunikace a polní cesty“ vypustit. 

Odůvodnění: 

Požadovaný údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, orgány územního plánování jej tak 
nemají k dispozici. Pokud je pro činnost orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu nezbytný 
další podklad nad rámec vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
je třeba požadované uplatnit u Ministerstva pro 
místní rozvoj v rámci novelizace tohoto předpisu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 2 písm. h)) 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem 
v příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
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Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 2 
písm. f) 
(OŽP č. 6) 

Požadujeme § 7 odst. 2 písm. f) doplnit o 
následující znění: změna/úprava hranice 
zastavěného území musí být v grafické části 
jednoznačně patrná, a řešená tudíž svým 
samostatným značením korespondujícím 
s legendou. 

 Odůvodnění: 

Dle zákona dotčený orgán ochrany ZPF má mimo 
jiné uplatňovat stanovisko k vymezení hranice 
zastavěného území. Bez jednoznačného grafického 
vyznačení úpravy, změny části hranice zastavěného 
území se nelze de facto k hranici zastavěného území 
z hlediska zákona vyjádřit. 

Pouze za akceptace této zásadní připomínky může 
orgán ochrany ZPF postupovat dle § 11 odst. 5 této 
vyhlášky. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
textem: 

(nyní v § 3 odst. 2 písm. g), potažmo v § 3 
odst. 1 písm. g)) 

 „hranice ploch a koridorů obsažených 
v platné územně plánovací dokumentaci, 
které obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. 
třídy ochrany a nemá-li návrhem územního 
plánu dojít ke změně využití těchto ploch a 
koridorů,“.   

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 7 odst. 2 
písm. f) 
(OÚP a SŘ č. 
19) 
 

V § 7 odst. 2 požadujeme u písm. f) vypustit pasáž 
„a nemá-li obec územní plán, hranice zastavěného 
území z územně analytických podkladů“. 

Odůvodnění: 

Požadované je v rozporu se stavebním zákonem. 
Doporučujeme upravit ve smyslu § 2 „Základní 
pojmy“ odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
stanovujícím, že v případě nemá-li obec zastavěné 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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území vymezené územním plánem nebo postupem 
podle stavebního zákona (tj. podle § 58 až § 60 
stavebního zákona) je zastavěným územím 
intravilán (tj. hranice obce vymezená k 01.09.1996 
a vyznačená v mapách evidence nemovitostí). 
Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 3 
písm. e) 
(OÚP a SŘ č. 
20) 

V § 7 odst. 3 požadujeme písm. e) „zemědělské 
účelové komunikace a polní cesty“ vypustit. 

Odůvodnění: 

Požadovaný údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, orgány územního plánování jej tak 
nemají k dispozici. Pokud je pro činnost orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu nezbytný 
další podklad nad rámec vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
je třeba požadované uplatnit u Ministerstva pro 
místní rozvoj v rámci novelizace tohoto předpisu. 
Zásadní připomínka  

Vysvětleno  
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem 
v příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
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K § 7 odst. 3 
písm. f) 

(OÚP a SŘ č. 
21) 

V § 7 odst. 2 požadujeme u písm. f) vypustit 
nesmyslnou pasáž „a nemá-li obec územní plán, 
hranice zastavěného území z územně analytických 
podkladů“. 

Odůvodnění: 

Požadované je v rozporu se stavebním zákonem. 
Doporučujeme upravit ve smyslu § 2 „Základní 
pojmy“ odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
stanovujícím, že v případě nemá-li obec zastavěné 
území vymezené územním plánem nebo postupem 
podle stavebního zákona (tj. podle § 58 až § 60 
stavebního zákona) je zastavěným územím 
intravilán (tj. hranice obce vymezená k 01.09.1996 
a vyznačená v mapách evidence nemovitostí). 
Zásadní připomínka  

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 7 odst. 4 

(OŽP č. 7) 

Požadujeme § 7 odst. 4 doplnit o větu: Označení 
ploch musí být jednotné v textové, tabelární a 
grafické části ÚPD. 

Odůvodnění: 

Běžnou praxí je, že v předkládaných ÚPD jsou 
plochy značeny rozdílně v jednotlivých výkresech 
oproti textové části a části tabelární, což činí celou 
dokumentaci zmatečnou, zavádějící a působí to 
značné problémy při identifikaci ploch 
v uplatňovaném stanovisku. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 
 
Vyjádření k vhodnocení 
Souhlas 
 

K § 8 odst. 2 

(OÚP a SŘ č. 
22) 

Požadujeme: 

a) V první větě vypustit „v územně plánovací 
dokumentaci“ a nahradit „v územních a 
regulačních plánech“.  

Akceptováno částečně 
(nyní § 9 odst. 2) 
Akceptováno ohledně písm. a). 
 
K písm. e) bude upraveno následovně: 
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b) vypustit poslední větu týkající se ploch 
navržených pro těžbu nerostů včetně 
požadavků pod písm. a) až písm. e).  

Odůvodnění: 

Požadované je v rozporu se stavebním zákonem a 
jeho prováděcími vyhláškami, neboť: 

a) z vyhlášky 501/2006 Sb. jednoznačně vyplývá, 
že část druhá předmětné vyhlášky se váže k § 43 
stavebního zákona, tj. obsahuje standard pro 
členění území na plochy v územních plánech 
(jejichž podmínky případně upřesňují do větší 
podrobnosti regulační plány) a nikoli v ZÚR, 
které jsou rovněž územně plánovací 
dokumentací. 

b) v územních a regulačních plánech se vymezuje 
plocha těžby nerostů ve smyslu § 18 vyhlášky 
501/2006 Sb., v zásadách územního rozvoje 
(s ohledem na měřítko, ve kterém je krajská 
koncepce zpracovávána) je splnění v části 
týkající se ploch pro těžbu nerostů 
navrhovaného odst. 2 neřešitelné. V době 
vymezení plochy pro těžbu nerostů v ÚP nebo 
RP, ještě nemusí být předmětné podrobnosti 
(zejména pod písm. c) až e) pořizovateli 
známy. Podotýkáme, že vlastní těžební činnost 
je upravena zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
není předmětem ÚPD.  

Zásadní připomínka  

„informace, zda po ukončení těžební 
činnosti bude možná rekultivace na 
zemědělskou půdu.“. 

Jedná se o součást vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci (§4, § 5zákona č. 
334/1992 Sb.). Těžební organizace touto 
informací disponuje v době zařazení území 
do ÚPD.  
K písm. d) – (mocnost těžené horniny) 
ustanovení bude vypuštěno. 
K písm. c) – nutná informace pro posouzení 
dopadů na zemědělský půdní fond včetně 
plánu rekultivace. Jedná se o stávající právní 
úpravu – viz přílohy k vyhlášce č. 13/1994 
Sb. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 8 odst. 3   

(OÚP a SŘ č. 
23) 

Navržený způsob výpočtu záboru ZPF není 
aplikovatelný na koridory pro technickou 
infrastrukturu. Jeho využitelnost je přinejmenším 
diskutabilní. 

Akceptováno 
(nyní § 9 odst. 3) 
Doplněn text: „U staveb nadzemního nebo 
podzemního vedení, k jejichž realizaci je 
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 Odůvodnění: 

Dle stavebního zákona se koridory vymezují pro 
liniové stavby, a to nejen pro záměry dopravní 
infrastruktury (DI), ale také pro záměry technické 
infrastruktury (TI). Je potřeba upravit způsob 
výpočtu předpokládaného záboru ZPF tak, aby byl 
aplikovatelný na záměry DI i TI nebo 
k navrženému doplnit způsob výpočtu pro TI. 
Upozorňujeme, že z důvodové zprávy není zřejmé, 
zda způsob výpočtu záboru ZPF navržený MŽP ve 
vyhlášce k ZPF odpovídá metodickému výkladu 
k odhadu záboru ZPF, který orgánům územního 
plánování poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj 
(jako ústřední správní úřad ve věcech územního 
plánování) v rámci metodické podpory 
uplatňování soudobých poznatků územního 
plánování. 
Zásadní připomínka 

nutný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, se za délku 
koridoru považuje součet délek vstupních 
šachet podzemního vedení a součet délek 
základů stožárů nadzemního vedení.“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 10 

(OÚP a SŘ č. 
24) 

§ 10 je zmatený a nesrozumitelný, text je třeba 
uvést do souladu se stavebním zákonem a výše 
uvedenými připomínkami (zejména k ZÚR). 
Předmětný paragraf je třeba zásadně přepracovat. 

Odůvodnění: 

Navržený text neodpovídá stavebnímu zákonu. 
Zadání ZÚR stanoví hlavní cíle a požadavky na 
zpracování návrhu ZÚR. V zadání nejsou a 
nemohou být vymezeny konkrétní plochy ani 
koridory, to je úkolem návrhu ZÚR. Proto se ve fázi 
zadání ZUR odůvodnění nezpracovává. To 
znamená, že orgán ochrany ZPF nemůže k zadání 
uplatnit požadavek na dopracování zdůvodnění 
a vyhodnocení podle § 5 odst. 1 zákona ZPF, tj. 
není zřejmé do jaké fáze zpracování ZUR 
požadavek směřuje. Návrh vyhlášky k ZPF zcela 

Akceptováno částečně   
(nyní § 6) 
Odstavec 1 vypuštěn  
 
Výměry nahrazeny „kvalifikovaným 
odhadem předpokládaného záboru ZPF“, 
v tabulkách u ZÚR se změní „kvalifikovaný 
odhad předpokládaného záboru“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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opomíjí skutečnosti, že zadání ZÚR se zpracovává 
pouze u prvních ZÚR, postup aktualizace zásad 
územního rozvoje je upraven v ust. § 42 stavebního 
zákona, respektive v ust. 42a a násl. stavebního 
zákona, ve kterém je upraven zkrácený postup 
pořízení. Zadání nahrazuje dle § 42 odst. 1 
stavebního zákona Zpráva o uplatňování ZÚR, 
resp. dle novely stavebního zákona Návrh na 
pořízení aktualizace ZÚR zkráceným postupem dle 
§ 42a odst. 2. Vyhláška, jejímž účelem je stanovení 
postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu nemá zmocnění upravovat obsah ÚPD – viz 
také výše. 

Identifikovat výměrou jednotlivé plochy a koridory 
dotčené předpokládaným záborem zemědělského 
půdního fondu ve stanovisku podle § 5 odst. 2 
zákona, není v podrobnosti ZÚR možné. Totéž platí 
pro „podíly výměr jednotlivých tříd ochrany z 
celkové výměry zemědělské půdy odsouhlasené k 
nezemědělskému využití“. 
Zásadní připomínka  

K § 11 odst. 1 
(OŽP č. 8) 

Kategoricky nesouhlasíme s § 11 odst. 1 
vyhlášky, neboť je v příkrém rozporu s ust. § 47 
odst. 2 stavebního zákona. 

Odůvodnění: 

Podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona „dotčený 
orgán může uplatnit pouze vyjádření, ve kterém 
uvede požadavky na obsah ÚP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů.“  

Ve fázi zadání nemůže orgán ochrany ZPF 
uplatňovat požadavek na dopracování zdůvodnění a 

Akceptováno 
(nyní § 7) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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vyhodnocení podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně 
ZPF. 
Zásadní připomínka 

K § 11  
(OÚP a SŘ č. 
25)  

Rovněž znění § 11 týkajícího se posuzování 
Návrhu ÚP, zejména odst. 1 je třeba uvést do 
souladu se stavebním zákonem a výše uvedenými 
připomínkami. Předmětný text je třeba zásadně 
přepracovat.  

Odůvodnění: 

Ve fázi zadání územního plánu nejsou známy 
skutečnosti, které by umožňovaly posouzení, zda 
navržené řešení je či není z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Zadání 
neobsahuje odůvodnění. Obsah zadání územního 
plánu upravuje vyhláška č. 500/2006 Sb. Vyhláška, 
jejímž účelem je stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu nemá 
zmocnění upravovat obsah ÚP – viz také výše. 
Zásadní připomínka  

Akceptováno 
(nyní § 7) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 11 odst. 4 

(OŽP č. 9) 

Požadujeme zcela vypustit poslední větu v § 11 
odst. 4 a to bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Předmětná věta povede k dalšímu nadměrnému 
zatížení orgánu ochrany ZPF, neboť bude nucen 
požadovaný „podíl výměr jednotlivých tříd ochrany 
z celkové výměry zemědělské půdy odsouhlasené 
k nezemědělskému využití“ počítat sám. 

Tento požadovaný údaj doporučujeme uvádět 
přímo v tabulce 3. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 7) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 12 Rovněž znění § 12 týkajícího se posuzování 
Návrhu RP, zejména odst. 1 je třeba uvést do 

Akceptováno 
(nyní § 8) 
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(OÚP a SŘ č. 
26)  

 

souladu se stavebním zákonem a výše uvedenými 
připomínkami. Předmětný text je třeba zásadně 
přepracovat.  

Odůvodnění: 

Ve fázi zadání regulačního plánu nejsou známy 
skutečnosti, které by umožňovaly posouzení, zda 
navržené řešení je či není z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Zadání 
neobsahuje odůvodnění. Obsah zadání 
regulačního plánu upravuje vyhláška č. 500/2006 
Sb. Vyhláška, jejímž účelem je stanovení postupů k 
zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 
nemá zmocnění upravovat obsah RP – viz také 
výše. 
Zásadní připomínka 

Odstavec 1 vypuštěn. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 14,15,16 a 
17 
(OŽP č. 10) 

Obsah § 14, § 15, § 16 a § 17 požadujeme 
redukovat o náležitosti, které již výslovně 
definuje ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, a 
to v případech kdy vyhláška zákonné náležitosti 
již dále neupřesňuje nebo nerozvádí. 

Odůvodnění: 

Zmíněná duplicita již dlouhá léta vede k matení 
žadatelů o odnětí ohledně náležitostí a rozsahu 
žádosti o odnětí. Vyhláška musí jednotlivé 
náležitosti žádosti stanovené zákonem dále 
upřesňovat, rozvádět, a ne je duplicitně uvádět. Tato 
zmatečnost zapříčiněná jednoznačnou duplicitou 
náležitostí žádostí vyplývajících ze zákona a 
stávající vyhlášky (i vyhlášky předložené 
k připomínkovému řízení) ztěžuje posuzování 
žádosti o odnětí ze ZPF i samotnému orgánu 
ochrany ZPF.  

Akceptováno  
(nyní § § 10 až 14) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Zásadní připomínka 
K § 15 odst. 1 
písm. d) 
(OŽP č. 11) 

Nesouhlasíme se zněním § 15 odst. 1 písm. d). 

Odůvodnění: 

„Informace, zda navrhované řešení vychází z platné 
ÚPD…“ již léta v praxi činí problémy. Může tuto 
informaci uvést sám žadatel? V případě, že ano, je 
otázkou, nakolik je tato informace věrohodná. 
Dlouhodobě zastáváme názor, že toto posouzení je 
v kompetenci pořizovatele ÚPD, popř. příslušného 
stavebního úřadu, který však toto vyjádření 
v mnoha případech neposkytuje s odůvodněním, že 
tento soulad posuzuje až v rámci územního řízení. 

Požadujeme, aby v bodu d) bylo uvedeno závazné 
stanovisko věcně a místně příslušného pořizovatele 
ÚPD, který k tomuto bude mít od 01.01.2018 dle 
novely stavebního zákona kompetenci. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 12 odst. 1 písm. d) 

Tato informace je podkladem pro 
rozhodování správních úřadů, pro orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu je 
důležitá např. pro výpočet odvodů.  Jedná se 
o stávající právní úpravu (viz vyhláška č. 
13/1994 Sb.)  

 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K tabulce 6 a 7 
(OŽP č. 12) 

Požadujeme upravit tabulku 6 a 7 následovně: 

S ohledem na relevanci údajů požadujeme 
změnit pořadí sloupců takto: 1. k. ú., 2. p. č., 3. 
celková výměra dle KN (PK), 4. odnímaná 
výměra, 5. BPEJ, 6. třída ochrany, 7. druh 
pozemku. 

Sloupce „Název obce“, „Protierozní opatření“ a 
„Odvodnění a závlahy“ požadujeme z tabulky 
vypustit a uvádět je v textu žádosti.   

Do tabulek požadujeme uvést poznámku 
následujícího znění: 

„V případě, že je na pozemku evidováno dvě a 
více BPEJ, se celková i odnímaná výměra uvádí 
pro každou BPEJ zvlášť.“ 

Akceptováno částečně 
Požadavek na vypuštění sloupců není 
akceptován z důvodu zachování uceleného 
souboru informací vztažených 
k navrhovanému záboru zemědělské půdy. 
Forma poskytnutí údajů požadovaných 
k vypuštění nevylučuje jejich uvedení 
formou textového doplnění, byť nebude 
tento způsob poskytnutí informací povinný.  
 
Do tabulek je doplněna požadovaná 
poznámka a upraveny sloupce. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Odůvodnění: 

Akceptace zásadní připomínky povede 
k jednoznačnému zpřehlednění informací o rozsahu 
požadovaného odnětí dle jejich relevantnosti 
a jejich zpřesnění.  

Informaci o odvodnění a závlahách je povinen 
žadatel uvádět v žádosti podle ust. § 9 odst. 6 písm. 
h) zákona o ochraně ZPF, což je pro posouzení 
žádosti dostačující.  
Zásadní připomínka 

K tabulkám 
(OÚP a SŘ č. 
27) 

Požadujeme tabulky č. 1, 2, 3, 4 a 5 opravit ve 
smyslu výše uvedených zásadních připomínek 
k ZÚR, ÚP a RP.  

Odůvodnění: 

Úpravy tabulek se budou odvíjet od přepracování 
předloženého znění návrhu vyhlášky k ZPF, proto 
není účelné je zde specifikovat nýbrž upozornit na 
nutnost upravit tabulky ve smyslu požadavků na 
úpravy znění jednotlivých paragrafů návrhu 
vyhlášky k ZPF. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Tabulky upraveny adekvátně vyhodnocení 
připomínek 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
  

K tabulce 8 
(OŽP č. 13) 

Požadujeme upravit tab. 8 následovně: 

Celkové součty trvale a dočasně odnímaných 
ploch uvádět dle BPEJ.  

Katastrální 
území 

trvale odnímáno 
(m2) 

dočasně 
odnímáno (m2) 

BPEJ výměra BPEJ výměra 
     

     

Součet 
celkem za 

X  X  

Akceptováno částečně 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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všechna 
katastrální 
území (m2) 

Odůvodnění: 

Navržená úprava usnadní orgánům ochrany ZPF 
splnění povinností, které jim ukládá ust. 3b odst. 4 
zákona o ochraně ZPF. 
Zásadní připomínka 

Kraj Vysočina K celku Navrhujeme návrh vyhlášky důkladně 
přepracovat a předložit znovu 
k připomínkování, nebo vyhlášku vůbec 
nevydávat. 
Návrh vyhlášky vykazuje závažné nedostatky. 
Návrh vyhlášky bez zmocnění zasahuje do obsahu 
územně plánovací dokumentace. Návrh vyhlášky 
nezohledňuje hierarchii územně plánovací 
dokumentace a její podrobnost, a tím je v rozporu se 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které udává obsah vyhlášky. 
Navrhovaná vyhláška stanovuje potřebné 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. Navržená ustanovení nemohou být 
proto chápána jako ustanovení nad rámec 
právních předpisů na úseku územního 
plánování.  Obsah navrhované vyhlášky se 
řídí zákonem, k jehož je provedení.   
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

 K § 2 až 12 
 

Navrhujeme v § 20 uvést, jaké podklady budou 
pro určitou územně plánovací dokumentaci (§§ 2 
- 12) použity pro vyhodnocení důsledků. 
V praxi se pro odhad výměry předpokládaného 
záboru ZPF v členění podle tříd ochrany používá 
pro zásady územního rozvoje podklad poskytovaný 
Státním pozemkovým úřadem v rámci pořizování 
územně analytických podkladů. Státní pozemkový 

Vysvětleno 
Pro zpracování územně plánovací 
dokumentace z hlediska stanovení tříd 
ochrany je nezbytné využít kódy 
bonitovaných půdně ekologických jednotek 
získaných od Státního pozemkového úřadu, 
tj. v případě odlišnosti těchto kódů v 
evidenci katastru nemovitostí, je nezbytné 
vždy preferovat údaje od správního úřadu, 
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úřad poskytuje pouze čísla BPEJ a již neposkytuje 
třídy ochrany. Pro územní plán, se do grafické části 
použije tentýž podklad, ale tabulková část je 
upřesněna na základě údajů uvedených v katastru 
nemovitostí. Tyto údaje se někdy liší. 
Zásadní připomínka 

který je kompetentní ke stanovení a 
aktualizaci těchto kódů podle zvláštního 
právního předpisu.  
 
Toto není třeba řešit v právním předpise, 
postačí metodické vedení.  
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 2 
 

Navrhujeme v § 2 následující znění poslední 
věty: 
„Vyhodnocení důsledků se skládá z textové části v 
zásadách územního rozvoje a z textové a grafické 
části v územním a regulačním plánu.“ 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti určuje 
obsah územně plánovací dokumentace. Grafická 
část zásad územního rozvoje neobsahuje výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu. Grafická 
část zásad územního rozvoje je pořizována v 
měřítku 1 : 100 000. V tomto měřítku jsou hranice 
BPEJ nepřehledné. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 2 odst. 2)  
viz vyhodnocení připomínky MMR 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 3 odst. 1 
 

Navrhujeme v § 3 odst. 1 vypustit písmeno d). 
Pro zásady územního rozvoje jde o přílišnou 
podrobnost, navíc tyto údaje nejsou součástí 
územně analytických podkladů, které kraj obdrží od 
poskytovatele údaje od území. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Závlahy, odvodnění a stavby k ochraně 
pozemku před erozní činností vody jsou 
součástí zemědělského půdního fondu 
v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
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ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje.  
Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
činností vody jsou součástí územně 
analytických podkladů v souladu 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.  
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou 
k dispozici, tak bude tato skutečnost 
zaznamenána projektantem v příslušné 
části  územně plánovací dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace zásad územního 
rozvoje a jejich změn v souladu s vyhláškou 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 3 odst. 1 a 3 
 

Navrhujeme sloučit vyhodnocení důsledků zásad 
územního rozvoje ohledně ploch a koridorů do 
jednoho odstavce a do jedné tabulky. 
Není důvod členit zvlášť plochy a koridory zásad 
územního rozvoje z hlediska vyhodnocení jejich 
důsledků na ZPF. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 4 
 

Navrhujeme v § 4 odst. 1 následující znění 
písmena d): 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. f) 
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„d) informaci o existenci závlah1), odvodnění2) 
a staveb k ochraně pozemku před erozní činností 
vody3) v rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto 
údaje v rámci územně analytických podkladů,“ 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 
a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

Text bude upraven tak, že požadované bude 
pouze v rozsahu ÚAP.  

Závlahy, odvodnění a stavby k ochraně 
pozemku před erozní činností vody jsou 
součástí zemědělského půdního fondu 
v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje.  
Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
činností vody jsou součástí územně 
analytických podkladů v souladu 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.  
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace zásad územního 
rozvoje a jejich změn v souladu s vyhláškou 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 4 odst. 1 
 

Navrhujeme v § 4 odst. 1 vypustit písmeno e). 
Jde o duplicitní text, který je již součástí textu 
uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 3) 

Nejedná se o duplicitu - ponecháno bez 
úpravy s ohledem na odlišnost formy 
zpracování v připomínce zmíněných údajů a 
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dále s ohledem na jejich obsah, který 
vyplývá z následujících skutečností: 

- Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona ukládá zpracovat formou 
tabulky přehled o zastoupení tříd 
ochrany v rámci navrhovaného 
záboru zemědělské půdy v důsledku 
konkrétně vymezovaného koridoru 
či plochy. 

- Ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) 
zákona ukládá zpracovat formou 
textu členění celkového záboru 
zemědělské půdy v rámci všech 
navrhovaných koridorů a ploch do 
jednotlivých tříd ochrany. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 4 odst. 1 
písm. f) 
 

Navrhujeme v § 4 odst. 1 vypustit písmeno f). 
Tento údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, pořizovatel územního plánu jej tak nemá 
k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. h)) 
Ustanovení bude upraveno: „údaje o dotčení 
sítě zemědělských účelových komunikací a 
polních cest navrhovaným řešením.“.  
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
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pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 1 
 

Navrhujeme v § 5 odst. 1 následující znění 
písmena b): 
„b) navržené využití podle územního plánu, pokud 
je území řešeno územním plánem,“ 
Regulační plán může být dle stavebního zákona 
vydán i v případě, že obec nemá platný územní plán. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. b)) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR  
Text bude znít: „využití pozemku navržené 
regulačním plánem,“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 1 
 

Navrhujeme v § 5 odst. 1 následující znění 
písmena e): 

„e) informaci o existenci závlah1), 
odvodnění2) a staveb k ochraně 
pozemku před erozní činností vody3) v 
rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto 
údaje v rámci územně analytických 
podkladů,“ 

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. g)) 
Závlahy, odvodnění a stavby k ochraně 
pozemku před erozní činností vody jsou 
součástí zemědělského půdního fondu 
v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje.  
Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
činností vody jsou součástí územně 
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a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

analytických podkladů v souladu 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.  
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou 
k dispozici, tak bude tato skutečnost 
zaznamenána projektantem v příslušné 
části  územně plánovací dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace zásad územního 
rozvoje a jejich změn v souladu s vyhláškou 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu. 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 1 
 

Navrhujeme v § 5 odst. 1 vypustit písmeno f). 
Významově jde o duplicitní text, který je již 
součástí textu uvedeného v § 5 odst. 1 písm. c). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 1) 
Nejedná se o duplicitu. Jedno řeší výměru a 
BPEJ ve vazbě na pozemky,  druhé celkově. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 1 
 

Navrhujeme v § 5 odst. 1 vypustit písmeno g). 
Tento údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, pořizovatel územního plánu jej tak nemá 
k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. h)) 
Text bude znít: „h) údaje o dotčení sítě 
zemědělských účelových komunikací a 
polních cest a“. 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
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důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem 
v příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 3 
 

Navrhujeme v § 5 vypustit odstavec 3. 
Obsah regulačního plánu je dán vyhláškou č. 
500/2006 Sb. Podrobnější obsah pro regulaci 
nahrazovaných územních rozhodnutí se řídí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 3) 
Jedná se o podrobnou právní úpravu 
potřebnou při aplikaci ustanovení § 21 odst. 
2 zákona, které stanoví, že „Nahrazuje-li 
regulační plán územní rozhodnutí, případné 
kladné stanovisko podle § 5 odst. 2 k 
regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti 
souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze 
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zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 
8.“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 1 Navrhujeme v § 7 vypustit odstavec 1. 
Tento výkres není součástí ZÚR dle Vyhlášky č. 
500/2006 Sb. Grafická část ZÚR je pořizována v 
měřítku 1 : 100 000. V tomto měřítku jsou hranice 
BPEJ nepřehledné. 
Zásadní připomínka 

 Akceptováno částečně 
(nyní § 2 odst. 2)) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 7 odst. 2 
 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 následující znění 
písmena c): 
„c) hranice tříd ochrany, včetně bonitovaných 
půdně ekologických jednotek, plochy zemědělské 
půdy pod závlahami1) a plochy zemědělské půdy 
s vybudovaným odvodněním2) v rozsahu, v jakém 
byly poskytnuty tyto údaje v rámci územně 
analytických podkladů,“. 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 
a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

 Akceptováno 
 (nyní § 3 odst. 2 písm. c) a e)) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 7 odst. 2 
 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 následující znění 
písmena d): 
„d) stavby k ochraně pozemku před erozní činností 
vody3) v rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto 
údaje v rámci územně analytických podkladů,“ 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 2 písm. e))   
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 
a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 2 
 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 vypustit písmeno e). 
Tento údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, pořizovatel územního plánu jej tak nemá 
k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 2 písm. h)) 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem 
v příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
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upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 2 
 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 písm. f) vypustit slova 
„nemá-li obec územní plán, hranice zastavěného 
území z územně analytických podkladů“. 
Vypouštěnou část považujeme za nesmyslnou a 
matoucí. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 2 písm. g)) 
textem: „g) hranice zastavěného území“.  
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas   

K § 7 odst. 3 
 

Navrhujeme v § 7 odst. 3 následující znění 
písmena c): 
„c) plochy zemědělské půdy pod závlahami1) a 
ploch zemědělské půdy s vybudovaným 
odvodněním2) v rozsahu, v jakém byly poskytnuty 
tyto údaje v rámci územně analytických 
podkladů,“ 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel regulačního plánu se o nich 
nedozví a zobrazení a výčet těchto zařízení tak 
nemusí být úplné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 4 písm. c)) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 7 odst. 3 
 

Navrhujeme v § 7 odst. 3 následující znění 
písmena d): 

„d) stavby k ochraně pozemku před 
erozní činností vody3) v rozsahu, v 
jakém byly poskytnuty tyto údaje v 
rámci územně analytických 
podkladů,“ 

 Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 4 písm. d)) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel regulačního plánu se o nich 
nedozví a zobrazení a výčet těchto zařízení tak 
nemusí být úplné. 
Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 3 
 

Navrhujeme v § 7 odst. 3 vypustit písmeno e). 
Tento údaj není v rámci ÚAP 
poskytován a sledován, pořizovatel 
regulačního plánu jej tak nemá k 
dispozici. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem 
v příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
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s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 3 Navrhujeme v § 7 odst. 3 písm. f) nahradit slova 
„z územně analytických podkladů“ slovy 
„vymezené postupem podle stavebního zákona, 
nebo intravilán“. 
Toto znění odpovídá znění stavebního zákona. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 4 písm. f)) 
Text upraven:  
“f) hranice zastavěného území.“ 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 4 
 

Navrhujeme v § 7 vypustit odstavec 4. 
Tento článek je nadbytečný, soulad výkresů 
územního plánu a soulad textové a grafické části 
dokumentace je nabíledni. Územně plánovací 
dokumentace s vnitřními rozpory nemůže být 
vydána. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 8 odst. 2 
 

Navrhujeme v § 8 odst. 2 vypustit písmena c) až 
e). 
V době vymezení plochy pro těžbu v územně 
plánovací dokumentaci ještě nemusí být tyto 
podrobnosti pořizovateli známy. Není odůvodněno, 
proč by územní plán měl řešit v této podrobnosti 
budoucí požadavky na odnětí (zábor) zemědělského 
půdního fondu. Podle našeho názoru nejsou 
požadavky na tyto údaje zakotveny ani v § 9 odst. 6 
a 7 zákona o ochraně ZPF (povinné náležitosti 
vyhodnocení odnětí půdy ze ZPF), a proto je nelze 
v prováděcím předpise požadovat. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 9 odst. 2) 
Písm. e) bude upraveno následovně: 

„informace, zda po ukončení těžební 
činnosti bude možná rekultivace na 
zemědělskou půdu.“. 

Jedná se o součást vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci (§4, §5zákona č. 
334/1992 Sb.). Těžební organizace touto 
informací disponuje v době zařazení území 
do ÚPD.  
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K písm. d) – (mocnost těžené horniny) 
ustanovení bude vypuštěno. 
K písm. c) – nutná informace pro posouzení 
dopadů na zemědělský půdní fond včetně 
plánu rekultivace. Jedná se o stávající právní 
úpravu – viz přílohy k vyhlášce č. 13/1994 
Sb.  
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 8 odst. 3 
 

V § 8 odst. 3 upozorňujeme, že koridory se 
vymezují nejen pro dopravní stavby, ale také pro 
technickou infrastrukturu.  
Navrhujeme proto uvést způsob výpočtu 
předpokládaného záboru ZPF také např. pro 
nové vedení vvn. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 9 odst. 3) 
 textem: „U staveb nadzemního nebo 
podzemního vedení, k jejichž realizaci je 
nutný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, se za délku 
koridoru považuje součet délek vstupních 
šachet podzemního vedení a součet délek 
základů stožárů nadzemního vedení.“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 10 odst. 5 
 

Navrhujeme v § 10 odst. 5 vypustit slova „až 4“. 
Ke zprávě o uplatňování je možné uplatnit 
připomínky a požadavky podobně jako k zadání. 
Dle zprávy o uplatňování ještě nelze posoudit 
konkrétní koridory. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 13 odst. 3 
 

Navrhujeme v § 13 odst. 3 následující znění 
písmena b): 

„b) výměry odnímaných částí pozemků 
podle zařazení do bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a tříd ochrany 
půdy,“ 

Akceptováno 
(nyní § 10 odst. 3 písm. b)) 
textem 
„výměry pozemků nebo jejich částí“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Údaje o BPEJ u celých odnímaných pozemků lze 
získat z veřejně přístupného zdroje 
(http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz), údaje o třídě 
ochrany pak z vyhlášky č. 48/2011 Sb., o třídách 
ochrany půdy, v platném znění a není je nutno 
požadovat. Při posuzování návrhu na stanovení 
dobývacího prostoru by však (s ohledem na 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF) mělo 
být jasně vymezeno, jaká část odnímaného 
pozemku má jakou BPEJ, aby při plošné ochraně 
ZPF mohlo být preferováno nejvýhodnější řešení, 
které vyloučí nebo sníží rozsah dotčení vysoce 
chráněných půd (poznámka: půdy v I. a II. třídě 
ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb.). Jde o aplikaci 
zásad plošné ochrany půdy. 
Zásadní připomínka 

K § 14 odst. 1 
 

Navrhujeme v § 14 odst. 1 následující znění 
písmena d) a e): 

„d) předběžnou bilanci skrývky 
kulturních vrstev půdy a návrh jejich 
hospodárného využití, 
e) výsledky pedologického průzkumu, 
na jejichž základě je předběžná bilance 
skrývky kulturních vrstev půdy 
zpracována.“ 

Je pravdou, že je moderní doba a vše se zkracuje, z 
textu by však mělo být zřejmé, o skrývku jakého 
materiálu jde, aby později nedocházelo k 
problémům s aplikací tohoto ustanovení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 14 odst. 1 písm. c) a d))   
Ze skupinového nadpisu nad § 11 je 
nepochybné, že se jedná o skrývku „při 
stavební,  průmyslové činnosti, terénních 
úpravách, při geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu a při 
budování, opravách a údržbě nadzemních a 
podzemních vedení.“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 15 až 17 Navrhuje se rozčlenit text tak, aby bylo zřejmé, 
která část se vztahuje k § 8 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF (stavební, těžební a průmyslové 
činnosti a terénní úpravy) a která část se 

Vysvětleno 
Členění vychází ze zákona. Jednotlivá 
ustanovení řeší prvně obecné náležitosti, tj. 
platné pro veškeré činnosti uvedené 
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vztahuje k § 8 odst. 2 a 3 zákona o ochraně ZPF 
(práce spojené s geologickým a 
hydrogeologickým průzkumem a s budováním, 
opravami a údržbou nadzemních a podzemních 
vedení). 
Předložená směs textu je značně chaotická a je 
nezbytné ji rozčlenit ve vztahu k § 8 odst. 1 a § 8 
odst. 2 a 3 zákona o ochraně ZPF, aby výsledný text 
byl použitelný pro výkon státní správy v přenesené 
působnosti (v návaznosti na platnou legislativu). 
Zásadní připomínka 

v nadpise (v předvětí), v závěru jsou 
stanovena specifika pro těžbu. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 18 odst. 6 Navrhujeme v § 18 odst. 6 následující znění 
písmena f): 
„f) rozpočet orientační výše nákladů na 
provedení rekultivace.“ 
V případě dočasných odnětí půdy ze ZPF (např. 
fotovoltaické elektrárny) nebo trvalých odnětí půdy 
ze ZPF s následnou rekultivací (např. těžební 
činnost) dochází podle našich zkušeností k značné 
časové prodlevě (i několik desítek let) mezi 
zahájením nezemědělského využití a následnou 
rekultivací. Proto je logický argument, že náklady 
na provedení rekultivace v době schvalování plánu 
rekultivace se mohou významně lišit od nákladů na 
provedení rekultivace za 20 - 30 let. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Textem: „předpokládaných“ 
(nyní § 16 odst. 1 písm. f)) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 18 odst. 8 V rámci § 18 odst. 8 písm. a) navrhujeme doplnit 
vzorové meliorační osevní postupy do přílohy 
prováděcí vyhlášky (vyžaduje odbornou 
konzultaci se zemědělci, ÚKZÚZ a VÚMOP). 
Projektanti, vyhodnocující pro žadatele o odnětí 
půdy ze ZPF v současné době plány biologické 
rekultivace dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 13/1994 
Sb. (nebo žadatelé sami) nemají potřebné znalosti 

Vysvětleno 
Pro účely vyhlášky nelze stanovit vzorové 
osevní postupu dle návrhu především 
s ohledem na skutečnost, že nelze postihnout 
veškeré faktory vstupující do posouzení 
následném rozhodnutí o výsledném osevním 
postupu aplikovaném v rámci biologické 
části rekultivace. Navrhované členění typů 
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nebo zemědělské vzdělání a předkládané plány 
biologické rekultivace jsou nefunkční (nerespektují 
biologické charakteristiky směsek rostlin, 
používaných k zelenému hnojení, agrotechnické 
termíny a délku vegetačního období) a často 
nezaručují oživení biologické aktivity půdy a 
propojení orniční vrstvy půdy s níže uloženým 
profilem půdy. Podle našeho názoru je třeba využít 
této jedinečné příležitosti a odborně zpracovat 
vzorové meliorační postupy, použitelné v jarním 
období a v podzimním období s ohledem na 
specifikaci vhodných směsek na zelené hnojení a 
následné zapravení do půdy. 
Zásadní připomínka 

osevních postupů na jarní či podzimní 
období je nedostatečné. Dalším významným 
faktorem ovlivňujícím volbu rostlinných 
druhů do osevního postupu je například 
lokalizace místa, kde mám osevní postup 
aplikován s ohledem na klimatologická data 
(průběh teplot, množství srážek apod.), na 
půdní typ a druh atd. Tyto okolnosti 
znamenají, že variant osevních sledů mohou 
být desítky, což je navrhovanou vyhláškou 
nespotižitelné. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 20 Navrhujeme označit stávající text § 20 jako 
odstavec 1 a za něj vložit nový odstavec 2, který 
zní: 
„2) Vzniknou-li pochybnosti o použitelnosti 
způsobu zařazení nebonitovaných pozemků do 
bonitované půdně ekologické jednotky, případně 
do tříd ochrany dle odstavce č. 1), může orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu požadovat, 
aby BPEJ byly stanoveny pověřenou odbornou 
organizací Ministerstva zemědělství*).---------------
-------------------------------- 
*) Státní pozemkový úřad“ 
Nová prováděcí vyhláška nepřebírá ustanovení § 15 
odst. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb. V praxi jsme se již 
setkali s případy, kdy na nebonitovaný pozemek 
bezprostředně navazovalo několik pozemků s 
různými BPEJ a s různými třídami ochrany půdy, 
nebo s případy, kdy je zemědělský pozemek, který 
nemá uvedenu BPEJ, obklopen ze všech stran 

Vysvětleno 
Nad rámec zmocnění. V praxi jsou takové 
případy bez problému řešeny – ošetřeno 
metodicky. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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ostatní plochou (případně PUPFL), kde nelze 
jednoznačně určit nejbližší bonitovaný pozemek. 
V těchto popsaných případech není možno podle 
našeho názoru jednoznačně stanovit BPEJ dle 
postupu, uvedeného v § 20 předloženého návrhu 
vyhlášky a proto se navrhuje výše uvedené rozšíření 
textu. 
Zásadní připomínka 

K příloze Navrhujeme do Přílohy k návrhu vyhlášky zahrnout 
výše zmíněné připomínky. 
Zásadní připomínka 

Upraveno adekvátně výsledkům 
vyhodnocení připomínek 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

Královehradecký kraj Obecně Předložený návrh vyhlášky navrhuje úpravu obsahu 
územně plánovací dokumentace a překračuje tak 
zásadním způsobem rámec zmocnění zákona č. 
334/1992 Sb., tj. vydat vyhlášku k provedení 
zákona č. 334/1992 Sb.. V § 22 odst. 1 písm. f) až i) 
zákona ZPF není zmocnění upravovat obsah 
územně plánovací dokumentace. Přestože k výše 
uvedenému postupu nemá zmocnění, navrhuje 
upravit textovou a grafickou část zásad územního 
rozvoje tak, aby obsahovaly řešení, která 
neodpovídají měřítku (podrobnosti) v jakém jsou 
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích vyhlášek zpracovávány. Je třeba 
zdůraznit, že pro obsah územně plánovací 
dokumentace je závazná vyhláška č. 500/2006 Sb. o 
územně plánovacích podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti (dále jen „vyhláška č. 500“).  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které udává obsah vyhlášky. 
Navrhovaná vyhláška stanovuje potřebné 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. Navržená ustanovení nemohou být 
proto chápána jako ustanovení nad rámec 
právních předpisů na úseku územního 
plánování.  Obsah navrhované vyhlášky se 
řídí zákonem, k jehož je provedení.   
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 2 – poslední věta – navrhujeme znění: „Vyhodnocení 
důsledků se skládá z textové části v zásadách 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
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územního rozvoje a z textové a grafické části 
v územním a regulačním plánu.“ 
Odůvodnění: Vyhláška č. 500 určuje obsah územně 
plánovací dokumentace. Grafická část zásad 
územního rozvoje neobsahuje výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu. Grafická 
část zásad územního rozvoje je pořizována 
v měřítku 1 : 100 000. V tomto měřítku jsou hranice 
BPEJ nepřehledné. 
Zásadní připomínka 

Viz vyhodnocení připomínky MMR. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

Ve vazbě na výše uvedený bod požadujeme do textu 
zapracovat, že vyhodnocení důsledků se 
zpracovává v podrobnosti pořizované územně 
plánovací dokumentace. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Viz vyhodnocení k připomínce – obecně 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 3 odst. 1, 
písm. c)  

Požadujeme vypustit 
Odůvodnění: Pro zásady územního rozvoje jde o 
přílišnou podrobnost, nepřísluší jim tedy řešit typ 
odnětí ZPF (trvalé nebo dočasné) 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 2 odst. 1 písm. c)) 
Text bude upraven: 
„kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru zemědělského 
půdního fondu, na které bude po ukončení 
nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou půdu,“ 
 
Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci - § 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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K § 3 odst. 1 
písm. d) 

Požadujeme doplnit text následovně: „v rozsahu, 
v jakém byly poskytnuty tyto údaje v rámci územně 
analytických podkladů.“ 
Odůvodnění: Investice do půdy za účelem zlepšení 
půdní úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány 
v rámci územně analytických podkladů především 
od Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich 
nedozví a zobrazení a výčet těchto zařízení tak 
nemusí být úplné.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 1 písm. f))  
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 4 odst. 1 
písm. d) 

viz předchozí bod 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 4 odst. 1 
písm. f)  

Požadujeme vypustit 
Odůvodnění: Účelové a zemědělské komunikace 
nejsou limitem využití území, nejsou v rámci ÚAP 
poskytovány a sledovány. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. h)) 
Ustanovení bude upraveno: „údaje o dotčení 
sítě zemědělských účelových komunikací a 
polních cest navrhovaným řešením“.  
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
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na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 1 
písm. e) 

Požadujeme doplnit: „v rozsahu, v jakém byly 
poskytnuty tyto údaje v rámci územně analytických 
podkladů.“ 
Odůvodnění: Stejné jako k § 3 odst. 1 písm. d) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. g)) 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 5 odst. 1 
písm. g)  

Požadujeme vypustit 
Odůvodnění: Tento údaj není v rámci ÚAP 
poskytován a sledován, pořizovatel územního 
plánu jej nemá k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. h)) 
Ustanovení bude upraveno: „údaje o dotčení 
sítě zemědělských účelových komunikací a 
polních cest navrhovaným řešením“.  
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
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na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 5 odst. 3  Požadujeme vypustit 
Odůvodnění: Požadavky jsou nad rámec požadavků 
vyplývajících z vyhlášky č. 500 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Vyhláška č. 500/2006 Sb. neurčuje obsahový 
rámec navrhované vyhlášky. Obsah 
navrhované vyhlášky se řídí zákonem, 
k jehož je provedení. Konkrétně se jedná o 
zmocnění k vydání vyhlášky uvedené v § 22 
odst. 1 písm. f) zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 1  Požadujeme vypustit 
Odůvodnění: Podle vyhlášky č. 500 není tento 
výkres součástí ZÚR  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR) 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas  

§ 7 odst. 2. 
písm. c) a d)  

Požadujeme doplnit: „v rozsahu, v jakém byly 
poskytnuty tyto údaje v rámci územně analytických 
podkladů“ 

Odůvodnění: Totožné jako k připomínce uplatněné 
k § 3 odst. 1 písm. d) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 1 písm. f)) 
Doplněním textu: „v rozsahu územně 
analytických podkladů,“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 2, 
písm. e)  

Požadujeme vypustit Vysvětleno 
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Odůvodnění: Tento údaj není v rámci ÚAP 
poskytován a sledován, pořizovatel územního plánu 
jej tak nemá k dispozici 
Zásadní připomínka 

Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem 
v příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 3, 
písm. c) a d) 

Požadujeme doplnit: „v rozsahu, v jakém byly 
poskytnuty tyto údaje v rámci územně analytických 
podkladů“. 

 Akceptováno 
 (nyní § 4 odst. 4 písm. c) a d)) 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Odůvodnění: Totožné jako k připomínce uplatněné 
k § 3 odst. 1 písm. d) 
Zásadní připomínka 

 

K § 8 odst. 2, 
písm. c) až e)  

Požadujeme vypustit 
Odůvodnění: Jedná se o údaje v podrobnosti, která 
územní plán neřeší 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 9 odst. 2) 
 
Akceptováno ohledně písm. a), tj. vypuštěno 
 
K písm. e) bude upraveno následovně: 

„informace, zda po ukončení těžební 
činnosti bude možná rekultivace na 
zemědělskou půdu.“. 

Jedná se o součást vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci (§4, §5zákona č. 
334/1992 Sb.). Těžební organizace touto 
informací disponuje v době zařazení území 
do ÚPD.  
K písm. d) – (mocnost těžené horniny) 
ustanovení bude vypuštěno. 
 K písm. c) – nutná informace pro posouzení 
dopadů na zemědělský půdní fond včetně 
plánu rekultivace. Jedná se o stávající právní 
úpravu – viz přílohy k vyhlášce č. 13/1994 
Sb. 
  
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 8 odst. 3 Z tohoto navrhovaného znění vyplývá, že uvedený 
způsob je využitelný pro výpočet záboru 
dopravních staveb, chybí zde však definice výpočtu 
záboru ZPF pro koridory technické infrastruktury; 

Akceptováno 
(nyní § 9 odst. 3) 
Doplněn text: „U staveb nadzemního nebo 
podzemního vedení, k jejichž realizaci je 
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Zásadní připomínka nutný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, se za délku 
koridoru považuje součet délek vstupních 
šachet podzemního vedení a součet délek 
základů stožárů nadzemního vedení.“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 8 odst. 5  Není zřejmé, co je míněno „změnou označení 
plochy“, toto ustanovení požadujeme upřesnit;  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 10 odst. 1  Text požadujeme odstranit nebo zásadním 
způsobem změnit 
Odůvodnění: V etapě zadání ZUR se odůvodnění 
nezpracovává  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 10 odst. 5  Požadujeme vypustit slovo „až 4“ 
Odůvodnění: Ke zprávě o uplatňování se vztahuje 
pouze odst. 1 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 

K § 11 odst. 3 
písmena a) a 
odst. 5  

Nahradit „návrh zastavěného území“ pojmem 
„návrh zastavitelných ploch“ 
Odůvodnění: Způsob vymezení zastavěného území 
je stanoven stavebním zákonem a pořizovatel se od 
stanoveného způsobu nemůže odchýlit, hranice 
zastavěného území ohraničuje území, které je reálně 
zastavěno, pochybnosti mohou vzniknout prakticky 
pouze u stavebních proluk. Naproti tomu jsou 
zastavitelné plochy tvořeny pozemky, které je po 
vydání územního plánu možné využít pro účely 
v územním plánu obsažené.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Navržená úprava je k provedení zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu, který 
v ustanovení § 5 odst. 2 stanoví, že Orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu 
uplatňují stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci a k návrhu vymezení 
zastavěného území z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Liberecký kraj § 7 odst. 1 
písm. b) 

V ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) požadujeme 
vypustit text: „včetně bonitovaných půdně 
ekologických jednotek“ 

Grafická část vyhodnocení důsledků zásad 
územního rozvoje obsahuje  

a) zákres ploch a koridorů podle navrhovaného 
způsobu využití, na nichž se předpokládá zábor 
zemědělského půdního fondu,   

b) hranice tříd ochrany včetně bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a 

c) plochy zemědělské půdy pod závlahami1) a 
plochy zemědělské půdy s vybudovaným 
odvodněním2), které se nacházejí na území více 
obcí nebo ovlivní území více obcí. 

Odůvodnění: 

Navrhované posouzení vlivů územně plánovací 
dokumentace na zemědělský půdní fond (dále jen 
ZPF) je v rozporu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška 
č. 500), ve které je uvedeno následující: „Hodnotí 
se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to  
v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou 
má pořizovaná územně plánovací dokumentace. 
Vlivy se stanoví odborným odhadem.“ 

Požadujeme tedy upravit rozsah vyhodnocení 
dopadu zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR)  
na zemědělský půdní fond tak, aby odpovídal 
rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, kterou 
ZÚR mají. 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Ustanovení § 36 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon) a vyhláška č. 500 definují účel a 
obsah ZÚR a stanoví měřítko zpracování ZÚR 
standardně na 1:100 000 (v odůvodněných 
případech na interval od 1:50 000 do 1:200 000). 
Toto měřítko, spolu se zákonem daným účelem 
ZÚR, předurčuje podrobnost zpracování ZÚR. 
Navržený rozsah posouzení dopadu ZÚR na ZPF 
proto neodpovídá tomuto měřítku. 

Vizualizace hranic tříd ochrany, ploch zemědělské 
půdy pod závlahami a ploch zemědělské půdy 
s vybudovaným odvodněním v měřítku ZÚR je 
diskutabilní. Vizualizace bonitovaných půdně 
ekologických jednotek v měřítku ZUR je zavádějící 
a nemá žádnou vypovídající hodnotu. 
Zásadní připomínka 

§ 10 odst. 1 V ustanovení § 10 odst. 1 požadujeme vypustit text 
„zadání“ a nahradit ho textem „zprávy  
o uplatňování“. 

Posuzování návrhu zásad územního rozvoje 

(1) Ve fázi zadání zprávy o uplatňování zásad 
územního rozvoje orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu posoudí, zda návrh zadání zprávy o 
uplatňování zásad územního rozvoje je v souladu s 
požadavky na obsah územně plánovací 
dokumentace vyplývající z ustanovení § 5 odst. 1 
zákona. Případně uplatní požadavek na dopracování 
zdůvodnění a vyhodnocení podle § 5 odst. 1 zákona. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Požadujeme upravit výše uvedené ustanovení tak, 
aby nebylo v rozporu se stavebním zákonem. 
Zadání ZÚR nahrazuje dle ustanovení § 42 odst. 1 
stavebního zákona zpráva o uplatňování ZÚR. 
Zásadní připomínka 

§ 10 odst. 3 a 
k ustanovení § 
12 odst. 3 

V ustanovení § 10 odst. 3 a v ustanovení § 12 odst. 
3 požadujeme vypustit text „a porovná jednotlivé 
varianty“ a nahradit ho textem „každou variantu 
samostatně“. 

Posuzování návrhu zásad územního rozvoje 

(3) Podle hledisek uvedených v odstavci 1 orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu posoudí a 
porovná jednotlivé varianty každou variantu 
samostatně, jedná-li se o návrh zpracovaný  
ve variantách. 

Posuzování návrhu regulačního plánu 

(3) Podle hledisek uvedených v odstavci 2 orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu posoudí a 
porovná jednotlivé varianty každou variantu 
samostatně, jedná-li se o návrh zpracovaný  
ve variantách. 

Odůvodnění: 

Navržené řešení je v rozporu s ustanovením § 4 
odst. 3 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno 
následující: „Obsahuje-li posuzovaný návrh 
varianty řešení, dotčený orgán posuzuje každou 
variantu samostatně.“ 

Do procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace vstupuje mnoho dotčených orgánů a 

Akceptováno 
(nyní § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 písm. b)) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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jejich případná snaha vybrat za sebe nejvýhodnější 
variantu by se dostávala do vzájemných rozporů.  
Ve stavebním zákoně je proto ukotveno výše 
uvedené ustanovení s tím, že posouzení, která 
varianta je při splnění stanovených podmínek 
optimální, je ponecháno na voleném orgánu 
zodpovědném  
za území, tj. na příslušném zastupitelstvu obce nebo 
kraje. 

Požadujeme tedy upravit tato ustanovení tak, aby 
byla v souladu se stavebním zákonem. 
Zásadní připomínka 

Moravskoslezský kraj Obecně Požadujeme návrh přepracovat v částech majících 
vztah k územně plánovací dokumentaci nebo 
vyhlášku nevydávat. 

Odůvodnění: 

Navrhovaný text vyhlášky v části Obsah 
vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond při tvorbě územně plánovací 
dokumentace zásadním způsobem překračuje 
zmocnění ministerstva vydat vyhlášku k provedení 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon ZPF“). V ust. § 22 odst. 1 písm. f) až i) 
zákona ZPF není zmocnění upravovat obsah 
územně plánovací dokumentace. Podle § 22 odst. 1 
písm. f) tohoto zákona Ministerstvo životního 
prostředí stanoví vyhláškou „způsob vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond (§ 5 odst. 1) a způsob 
posuzování územně plánovací dokumentace včetně 
rámcového obsahu stanoviska (§ 5 odst. 2)“.  

Vysvětleno 
Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které udává obsah vyhlášky. 
Navrhovaná vyhláška stanovuje potřebné 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. Navržená ustanovení nemohou být 
proto chápána jako ustanovení nad rámec 
právních předpisů na úseku územního 
plánování.  Obsah navrhované vyhlášky se 
řídí zákonem, k jehož je provedení.   
Návrh vyhlášky není v rozporu 
s ustanoveními stavebního zákona 
uvedenými v připomínce. Pokud se 
připomínka má týkat variantního řešení, to je 
předpokládáno samotným zákonem – viz § 5 
odst. 1, nikoli navrhovanou vyhláškou. 
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Uvedené ustanovení a ani ust. § 5 zákona ZPF, 
odkazující na povinnost pořizovatelů a projektantů 
územně plánovací dokumentace respektovat zásady 
plošné ochrany zemědělského půdního fondu (viz 
ust. § 4 zákona ZPF), nezakládá zákonné zmocnění 
upravovat obsah územně plánovací dokumentace ze 
strany Ministerstva životního prostředí. 

Návrh vyhlášky nezohlednil v části Obsah 
vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond při tvorbě územně plánovací 
dokumentace aktuální novelu stavebního zákona 
účinnou od 1. 1. 2018 (zákon č. 225/2017 Sb.). 
Zejména není reflektována skutečnost pořídit změnu 
ÚPD zkráceným postupem pořizování, podrobněji 
viz ust. § 42a až § 42c, § 55a až § 55c a ust. § 72 až 
75 stavebního zákona.  
Zásadní připomínka 

 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

 K § 2 až 9 Požadujeme návrh přepracovat nebo předmětná 
ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Celkový koncept vyhlášky je v uvedených 
ustanoveních postaven na premise, že záměr, pro 
který je plocha či koridor vymezován, je předem 
znám ve své naprosto konkrétní podobě. Není 
zohledněna hierarchická struktura územně 
plánovací dokumentace a skutečnost, že konkrétní 
průmět do území a rozsah záborů ZPF je možno 
stanovit např. u dopravní infrastruktury až na 
základě podrobné dokumentace zpracované na 
podkladu zaměření terénu a alespoň rámcového 
geologického průzkumu, tj. dokumentace pro 
umístění stavby respektive regulačního plánu.  

Vysvětleno 
Ustanovení § 2 až § 9 návrhu vyhlášky, 
včetně příslušných příloh k těmto 
ustanovením, definují obsahovou náležitost 
vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond, které je v souladu s ustanovením § 5 
odst. 1 zákona povinen zpracovat projektant 
územně plánovací dokumentace. Zároveň 
tato ustanovení naplňují ustanovení zákona, 
kterým je ministerstvu uložena povinnost 
stanovit způsob vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond.  
Způsob zpracování obsahu vyhodnocení 
vychází z dosavadní praxe vyplývající 
z postupů dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
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Koridor hájený v zásadách územního rozvoje (dále 
jen „ZÚR“) je vyjádřením možného směrového 
vedení dopravní nebo technické infrastruktury. Jeho 
šířka je dostatečně dimenzovaná (běžně 400 – 600 
m) pro následně upřesnění v územním plánu. Ani 
tam není vymezena konkrétní trasa vedení 
infrastruktury, ale pouze koridor pro její umístění. 
Až v okamžiku aktuálnosti záměru je trasa 
rozpracována v dokumentaci pro umístění stavby. 
Teprve podrobná dokumentace stavby může vymezit 
konkrétní dopad na ZPF.      

Na místo sledování principů formulovaných v § 4 
zákona ZPF je v návrhu vyhlášky prosazováno 
jakési tabulkové vyhodnocování veličin, jejichž 
hodnotu ve skutečnosti nelze jednoznačně určit.  
Zásadní připomínka 

kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu, tzn. 
při stanovení obsahové úrovně předmětného 
vyhodnocení byla zohledněna míra 
potřebnosti informací ve vztahu k zdrojům 
jejich získání. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

 K § 3 a § 4  

 

Požadujeme ust. § 3 a 4 vyhlášky vypustit. 

Odůvodnění: 

Ustanovení nedůvodně upravují obsah ZÚR (a 
územního plánu). Sledovaná podrobnost 
neodpovídá měřítku, ve kterém jsou ZÚR 
pořizovány (1 : 100 000), ani podrobnosti, která je 
dána stavebním zákonem. Podle § 36 odst. 3 
stavebního zákona „… Zásady územního rozvoje 
ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 
obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo 
navazujícím rozhodnutím.“  

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že obsah a 
struktura ZÚR byla konkretizována novelizovanou 
vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Odůvodnění – viz předchozí připomínka 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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 K § 10 Požadujeme vypustit § 10 vyhlášky 

Odůvodnění: 

Navržený text neodpovídá stavebnímu zákonu. 
Zadání ZÚR se nezpracovává, postup aktualizace 
ZÚR je upraven v ust. § 42 stavebního zákona, 
respektive v ust. 42a a násl. stavebního zákona, ve 
kterém je upraven zkrácený postup pořízení. Zadání 
nahrazuje dle § 42 odst. 1 stavebního zákona zpráva 
o uplatňování ZÚR, resp. dle novely stavebního 
zákona návrh na pořízení aktualizace ZÚR 
zkráceným postupem dle § 42a odst. 2. Vyhláška 
o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu nemá zmocnění 
upravovat obsah jmenovaných dokumentů – viz 
výše. 

Identifikovat výměrou jednotlivé plochy a koridory 
dotčené předpokládaným záborem zemědělského 
půdního fondu ve stanovisku podle § 5 odst. 2 
zákona, není v podrobnosti ZÚR možné. Totéž platí 
pro „podíly výměr jednotlivých tříd ochrany z 
celkové výměry zemědělské půdy odsouhlasené k 
nezemědělskému využití“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
Odstavec 1 a 5 vypuštěn 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

 K § 11 odst. 1 Požadujeme vypustit § 11 odst. 1 vyhlášky 

Odůvodnění: 
Ve fázi zadání územního plánu nejsou známy 
skutečnosti, které by umožňovaly posouzení, zda 
navržené řešení je či není z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Zadání 
neobsahuje odůvodnění. Obsah zadání územního 
plánu upravuje vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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ZPF nemá zmocnění obsah územně plánovací 
dokumentace stanovovat.  
Zásadní připomínka 

 K § 11 odst. 3 
písm. a) a § 11 
odst. 5 

Požadujeme upravit text § 11 odst. 3 písm. a) a text 
§ 11 odst. 5 vyhlášky, a to nahradit slova „návrh 
zastavěného území“ slovy „návrh zastavitelných 
ploch“. 

Odůvodnění: 
Zastavěné území se vymezuje podle hledisek 
obsažených v § 58 stavebního zákona, zahrnuje 
pozemky v intravilánu a dále pozemky vně 
intravilánu, a to zastavěné stavební pozemky, 
stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich 
části, veřejná prostranství a další pozemky, které 
jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného 
území s výjimkou vinic, chmelnic a zahradnictví. 
Hranice zastavěného území ohraničuje území, které 
je reálně zastavěno, pochybnosti mohou vzniknout 
prakticky pouze u stavebních proluk. Naproti tomu 
jsou zastavitelné plochy tvořeny pozemky, které je 
po vydání územního plánu možné využít pro účely 
v územním plánu obsažené.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Navržená úprava je k provedení zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu, který 
v ustanovení § 5 odst. 2 stanoví, že Orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu 
uplatňují stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci a k návrhu vymezení 
zastavěného území z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

 K § 12 odst. 1 Požadujeme vypustit § 12 odst. 1 vyhlášky 

Odůvodnění: 
Ve fázi zadání regulačního plánu nejsou známy 
skutečnosti, které by umožňovaly posouzení, zda 
navržené řešení je či není z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Zadání 
neobsahuje odůvodnění. Obsah zadání regulačního 
plánu upravuje vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška 
ZPF nemá zmocnění obsah územně plánovací 
dokumentace stanovovat. 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Zásadní připomínka 
Olomoucký kraj 
 

Obecně Orgánu ochrany ZPF z jeho kompetencí daných 
zákonem č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, nepřísluší stanovovat obsah 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“). 

Vysvětleno 
Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které udává obsah vyhlášky. 
Navrhovaná vyhláška stanovuje potřebné 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. Navržená ustanovení nemohou být 
proto chápána jako ustanovení nad rámec 
právních předpisů na úseku územního 
plánování.  Obsah navrhované vyhlášky se 
řídí zákonem, k jehož je provedení.   
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Olomoucký kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakované jednání 
k vysvětlení připomínek již nepovažoval za 
potřebné a odmítl se ho účastnit. 

Návrh vyhlášky nerespektuje zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“)  
a související právní předpisy; stanovuje úkoly pro 
příslušné územně plánovací činnosti nad rámec 
stavebního zákona. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Ustanovení § 2 až § 9 návrhu vyhlášky (nyní 
§ 2 až 5 a 9) včetně příslušných příloh 
k těmto ustanovením, definují obsahovou 
náležitost vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení územně 
plánovací dokumentace na zemědělský 
půdní fond, které je v souladu s ustanovením 
§ 5 odst. 1 zákona povinen zpracovat 
projektant územně plánovací dokumentace. 
Zároveň tato ustanovení naplňují ustanovení 
zákona, kterým je ministerstvu uložena 
povinnost stanovit způsob vyhodnocení 
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předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond.  
Způsob zpracování obsahu vyhodnocení 
vychází z dosavadní praxe vyplývající 
z postupů dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu, tzn. 
při stanovení obsahové úrovně předmětného 
vyhodnocení byla zohledněna míra 
potřebnosti informací ve vztahu k zdrojům 
jejich získání apod. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Olomoucký kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakované jednání 
k vysvětlení připomínek již nepovažoval za 
potřebné a odmítl se ho účastnit. 

Ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 500/2006 Sb.“), je v § 6 odst. 2 
stanoveno, že „výkresy grafické části zásad 
územního rozvoje se vydávají v měřítku 1:100 000; 
výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném 
měřítku“, požadavek uvedený v § 7 na zákres hranic 
tříd ochrany, ploch zemědělské půdy se závlahami a 
odvodněním je nenaplnitelný, zásady územního 
rozvoje by se musely zpracovávat v měřítku 
katastrální mapy. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
  

Požadavek na členění předpokládaného záboru 
zemědělského půdního fondu podle tříd ochrany, 
informace o existenci závlah, odvodnění a stavbách 

Vysvětleno 
Podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb. jsou 
pořizovatelé a projektanti ÚPD a ÚPP 
povinni řídit se zásadami ochrany půdy 
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k ochraně pozemku před erozní činností vody je 
tedy v přímém rozporu s výše uvedeným 
ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb. a nelze jej 
naplnit. 
Zásadní připomínka 

podle § 4 zákona (v tomto případě se jedná o 
písm. b), c) § 4 zákona) a vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na ZPF. Bez znalosti požadovaného 
nelze důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond vyhodnotit. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Olomoucký kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakované jednání 
k vysvětlení připomínek již nepovažoval za 
potřebné a odmítl se ho účastnit. 

Podle přílohy č. 4 odd. II. Obsah odůvodnění zásad 
územního rozvoje vyhlášky č. 500/2006 Sb. se 
zpracovává pouze „kvalifikovaný odhad záborů 
půdního fondu“ v textové části zásad územního 
rozvoje, výkres předpokládaných záborů 
zemědělského půdního fondu se nezpracovává, ten 
je podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. součástí až 
územního plánu. 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
  

Podle ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona „zásady 
územního rozvoje nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem územnímu plánu, 
regulačnímu plánu a navazujícím rozhodnutím“, 
požadavky návrhu vyhlášky na členění 
předpokládaného záboru zemědělského půdního 
fondu podle tříd ochrany, informace o existenci 
závlah, odvodnění a stavbách k ochraně pozemku 
před erozní činností vody jsou tedy v rozporu se 
stavebním zákonem. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb. jsou 
pořizovatelé a projektanti ÚPD a ÚPP 
povinni řídit se zásadami ochrany půdy 
podle § 4 zákona (v tomto případě se jedná o 
písm. b), c) § 4 zákona) a vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na ZPF. Bez znalosti požadovaného 
nelze důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond vyhodnotit. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Olomoucký kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakované jednání 
k vysvětlení připomínek již nepovažoval za 
potřebné a odmítl se ho účastnit. 
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Ve fázi zadání (§§ 10, 11, 12 odst. 1) nelze posoudit 
soulad s požadavky na obsah ÚPD vyplývající z ust. 
§ 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, neboť zadání 
neobsahuje konkrétní řešení.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěna 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 2 
písm. f) a 
tabulce 3 
přílohy 

Požadujeme vypustit písm. f), písm. g) označit jako 
písm. f) a do tabulky 3  
(v příloze) přidat sloupec „plochy převzaté 
z platného územního plánu“. 

Zdůvodnění: 
Mezi náležitosti grafické části vyhodnocení 
důsledků územního plánu jsou v § 7 odst. 2 písm. f) 
vyjmenovány mimo jiné i „hranice zastavěného 
území, koridorů a zastavitelných ploch vymezené 
v platném územním plánu a, nemá-li obec územní 
plán, hranice zastavěného území z územně 
analytických podkladů“.  

Zastavitelné plochy (a koridory) přebírané z 
platného územního plánu bývají dosud označovány 
v textové (tabelární) části vyhodnocení, kdy se tato 
praxe jeví jako zcela vyhovující, proto ji 
doporučujeme legalizovat úpravou tabulky č. 3. 
Z důvodu uchování přehlednosti dokumentace 
naopak nedoporučujeme ve výkrese záborů ZPF 
rozlišovat nevyužité zastavitelné plochy (a 
koridory) přebírané z platného územního plánu, a 
nově navržené zastavitelné plochy (a koridory), ani 
vyznačovat průběh hranice zastavěného území 
stanoveného platným územním plánem (ev. z ÚAP).  
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 3 odst. 2 písm. g)) 
textem: „f)  hranice koridorů a zastavitelných 
ploch vymezené v platném územním plánu, 
jestliže se jedná o koridory nebo plochy 
obsahující zemědělskou půdu I. nebo II. třídy 
ochrany a nemá-li návrhem územního plánu 
dojít ke změně využití těchto ploch a,“.   
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
  

K § 8 odst. 2 

 

U ploch navržených pro těžbu jsou požadavky 
uvedené v § 8 odst. 2 písm. b), c), d) a e) zcela mimo 
oblast územního plánování. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 9 odst. 2) 
Akceptováno ohledně písm. a). tj. 
vypuštěno. 
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K písm. e) bude upraveno následovně: 

„informace, zda po ukončení těžební 
činnosti bude možná rekultivace na 
zemědělskou půdu.“. 

Jedná se o součást vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci (§4, §5zákona č. 
334/1992 Sb.). Těžební organizace touto 
informací disponuje v době zařazení území 
do ÚPD.  
K písm. d) – (mocnost těžené horniny) 
ustanovení bude vypuštěno. 
 K písm. c) – nutná informace pro posouzení 
dopadů na zemědělský půdní fond včetně 
plánu rekultivace. Jedná se o stávající právní 
úpravu – viz přílohy k vyhlášce č. 13/1994 
Sb. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 8 odst. 5 

 

Pro toto ustanovení není opora ve stavebním 
zákoně, pořizovatel je povinen po každé aktualizaci 
či změně dle § 164 a 165 stavebního zákona 
zveřejnit dálkovým způsobem dokumentaci a o tom, 
kde je možno do ní nahlížet, informovat dotčené 
orgány; takto si příslušný dotčený orgán může 
kdykoli obě dokumentace porovnat, vyhodnocení 
srovnáním dosavadního a nového stavu při 
aktualizaci nebo změně ÚPD dle § 8 odst. 5 je 
rovněž v nesouladu s požadavky vyhlášky č. 
500/2006 Sb. na obsah ÚPD.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Ustanovení vypuštěno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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K § 11 odst. 4 

 

Požadujeme vypustit text: „které je možné využít 
v souladu s návrhem územního plánu, a plochy a 
koridory,“. 

Zdůvodnění: 

Z praktického pohledu, zejména u větších sídel, u 
nichž lze očekávat významně vyšší počty 
návrhových ploch, pokládáme za nadbytečné 
sestavovat seznamy ploch „odsouhlasených“ a 
ploch „rozporovaných“, když dostačující je 
identifikovat neodsouhlasené plochy, čímž je 
zřejmé, že zbývající plochy naopak odsouhlaseny 
byly. Rovněž neshledáváme opodstatněnost 
požadavku, aby orgán ochrany ZPF uváděl ve svém 
stanovisku podíly výměr jednotlivých tříd ochrany 
půdy na odsouhlasených plochách.    

Uvedené ustanovení nepředvídá případy, kdy budou 
zastavitelné plochy navrženy na srovnatelných 
bonitách půdy, a tudíž orgán ochrany ZPF nebude 
mít důvod vyřazovat konkrétní plochy z návrhu 
územního plánu, ale bude rozporovat např. 
celkovou kapacitu ploch pro bydlení, jenž 
nekoresponduje s vývojem demografické situace 
v sídle. Obsahem stanoviska orgánu ochrany ZPF 
bude v tomto případě požadavek na zpracovatele 
územního plánu ve smyslu redukce rozsahu ploch 
pro bydlení, ovšem bez identifikace jednotlivých 
namítaných ploch, kdy bude naopak úkolem 
zpracovatele, po komplexním přehodnocení, ze 
všech relevantních hledisek (urbanismus, doprava, 
atd.), navrhnout a předložit orgánu ochrany ZPF 
konkrétní plochy k vyloučení.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno    
(nyní § 7 odst. 3) 
Ustanovení přeformulováno  
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

Středočeský kraj Obecně 1. Není zřejmé, proč je nutné stanovovat novou 
strukturu Vyhlášky proti stávající vyhlášce č. 

Vysvětleno 
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13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobností ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen „ZPF“). Důvody, že „je potřebné 
zohlednit posun právní úpravy v souvisejících 
oblastech (mj. na úseku územního plánování a 
stavebního práva po roce 2006)“ a že „je to 
spojeno s přehledností a rychlou orientací 
v zájmu kvalitního úplného posouzení, snadnou 
orientací a možností srovnávání návrhů územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
orgány ochrany ZPF“, neobstojí. V dosavadním 
znění vyhlášky č. 13/1994 Sb. jsou „postupy k 
zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 
při zpracování a projednávání ÚPD a územně 
plánovacích podkladů“ stanoveny ve 2 
paragrafech s 8 odstavci (§ 3 – 4), v nové 
Vyhlášce je toto stanoveno v 11 paragrafech s 36 
odstavci (§ 2 – 12) i když nové znění stavebního 
zákona zjednodušilo typy a kategorie ÚPD a 
zjednodušilo i její obsah. I z uvedeného srovnání 
je vidět, že v nové Vyhlášce byl učiněn pokus o 
navýšení obsahu ÚPD definováním požadavků 
nad rámec stavebního zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Vyhl. 500“). Ovlivněno by tak bylo 
zpracování ÚPD jak z hlediska časového, tak 
z hlediska finančního. Orgánu ochrany ZPF 
(Ministerstvo životního prostředí, dále jen 
„MŽP“) nepřísluší dle kompetenčního zákona 
stanovovat obsah ÚPD. Na základě textu 
Vyhlášky by tak mohly další dotčené orgány 
„oprávněně“ požadovat podobné navýšení 

Ad 1. 

Stávající vyhláška nekoresponduje se 
stavebním zákonem. Struktura navrhované 
vyhlášky se řídí zmocněním k vydání 
vyhlášky (viz § 22 zákona). 

Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které, jak výše řečeno, udává obsah 
vyhlášky. Navrhovaná vyhláška stanovuje 
potřebné z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu. Navržená ustanovení 
nemohou být proto chápána jako ustanovení 
nad rámec právních předpisů na úseku 
územního plánování.  Obsah navrhované 
vyhlášky se řídí zákonem, k jehož je 
provedení.   

Ad 2. 

Předkladatel vyhlášky nezaměňuje obsah 
ÚPD s obsahem Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, ale jedná se o vyhodnocení 
podle § 5 odst. odst. 1 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, tj. pouze 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. 

 

Vyjádření k vyhodnocení 
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obsahu ÚPD ve „vlastních“ vyhláškách pro 
potřeby svých orgánů zabývajících se ochranou 
veřejných zájmů na dalších úsecích státní správy 
s odůvodněním, že „je to spojeno s přehledností 
a rychlou orientací v zájmu kvalitního úplného 
posouzení, snadnou orientací a možností 
srovnávání návrhů ÚPD“.  

2. Pokud by byla naplněna jednotlivá ustanovení 
Vyhlášky, byl by v podstatě dublován jeden 
z výstupů dokumentace Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí zpracovávané podle Přílohy ke 
stavebnímu zákonu, a to vyhodnocení vlivů 
záměrů řešených v ÚPD na ZPF v textové i 
grafické části. Z analýzy textu Vyhlášky by se 
dalo odhadnout, že pravděpodobně předkladatel 
Vyhlášky chybně zaměňuje obsah ÚPD 
s obsahem Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, i když se jedná o dvě rozdílné 
dokumentace.  

Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 
 
 

 
 

K § 1  

 

Pojem tvorba ÚPD se nejeví jako adekvátní 
označení. Stavební zákon používá pojmy 
pořizování ÚPD a zpracování ÚPD. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
textem „při pořizování a zpracování územně 
plánovací dokumentace“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 2  

 

 „Vyhodnocení důsledků se skládá z textové části a 
grafické části.“ 

Odnímání ZPF je otázka, která se na úrovni zásad 
územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) v praktické 
rovině neřeší. Na úrovni ZÚR je třeba provést pouze 
předpokládané vyhodnocení dopadů (t. j. důsledků) 
na ZPF, přičemž zákon nezná konkrétní limity, za 
které nemůže zpracovatel jít. 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz též vyhodnocení připomínky MMR) 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Není možné, aby Vyhláška stanovovala rozsah a 
povinnosti ÚPD nad rámec stavebního zákona a 
jeho prováděcí vyhl. 500. Příloha č. 4 této vyhl. 
500 stanovuje obsah ZÚR v části I. a obsah 
odůvodnění ZÚR v části II. Ani v jedné části, 
specifikující jednotlivé výkresy grafických částí 
ZÚR, není obsažen výkres „Vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“. 
Pouze pro textovou část odůvodnění ZÚR se v části 
II. odst. 1 písm. e) požaduje kvalifikovaný odhad 
pro plochy a koridory navrhované v ZÚR. 

Výkres „Vlivy na ZPF a PUPFL“ se zpracovává 
pouze jako ilustrativní výkres v dokumentaci 
Vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí 
(SEA), jejíž obsah je specifikován v Příloze 
stavebního zákona. Tato dokumentace však není 
součástí ZÚR. Uvedený výkres, jehož obsah není 
ani legislativně dán, se zpracovává pro vyhodnocení 
vlivů na půdu, která je vyjmenovávána v odst. 6 
mezi množstvím dalších složek životního prostředí 
(např. biologickou rozmanitostí, vodou, ovzduším, 
horninovým prostředím aj.). 

Uvedené platí obdobně pro územní plán s jedinou 
výjimkou. V Příloze č. 5 Vyhl. 500, která 
specifikuje obsah územního plánu a obsah 
odůvodnění, je jedním z výstupů grafické části 
odůvodnění i výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu (viz Příloze č. 5 Vyhl. 500, část II. 
odst. 2 písm. c).    
Zásadní připomínka 

K § 3 odst. 1  

 

Textová část vyhodnocení důsledků zásad 
územního rozvoje ohledně ploch obsahuje písm.: 

Vysvětleno 
(nyní § 2) 
Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
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c) odborný odhad výměry předpokládaného záboru 
zemědělského půdního fondu, u kterého se jedná 
výhradně o dočasné odnětí zemědělské půdy, nebo 
dočasné odnětí převažuje, 

d) informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní činností 
vody), které se nacházejí na území více obcí nebo 
ovlivní území více obcí,  

e) zdůvodnění podle § 5 odst. 1 zákona. 

Opět platí, že není možné, aby vyhláška stanovovala 
povinnosti nad rámec stavebního zákona a jeho 
prováděcí Vyhl. 500. 

V úrovni podrobnosti ZÚR (měřítko 1 : 100 000) 
jako koncepce (což potvrzují i judikáty soudů) je 
zcela irelevantní a marginální rozčleňovat odnětí 
ZPF na trvalé a dočasné. V ÚPD se např. nově 
nestanovují dobývací prostory, golfová hřiště či 
fotovoltaické elektrárny (nejsou komplexně 
nadmístního významu), které by mohly 
představovat významnější plochy dočasného 
záboru.  

U dočasných záborů pro podzemní potrubí 
vodovodu, kanalizace, plynovodů apod. se jedná o 
tak malé zábory, že z hlediska celkové výše záborů 
pro záměry stanovené v ZÚR jde o nepatrný podíl; 
zábory pro nadzemní stavby uvedených 
podzemních zařízení (šachty, redukční ventily 
apod.) jsou vzhledem k ploše koridoru a k měřítku 
ZÚR naprosto zanedbatelné. 

Informace o existenci závlahy, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní činností 

předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které udává obsah vyhlášky. 
Navrhovaná vyhláška stanovuje potřebné 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. Navržená ustanovení nemohou být 
proto chápána jako ustanovení nad rámec 
právních předpisů na úseku územního 
plánování.  Obsah navrhované vyhlášky se 
řídí zákonem, k jehož je provedení.   
 
K písm. c)  

Text bude upraven: 
„kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru zemědělského 
půdního fondu, na které bude po ukončení 
nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou půdu,“ 
 
Návrh ploch a koridorů, jenž vyvolává zábor 
ZPF, je nezbytné posoudit z hlediska 
především zásad plošné ochrany ZPF podle 
ustanovení § 4 zákona. Podle těchto zásad se 
mimo jiné posuzuje, zda záměry vymezení 
plochy či koridoru naplňují zásadu 
spočívající v budoucím odnětí jen 
nejnutnější plochy ZPF a po ukončení 
nezemědělské činnosti upřednostňovat 
zemědělské využití pozemků. Zásada 
upřednostnění zemědělského využití 
pozemků po ukončení nezemědělské 
činnosti na ZPF je uplatňována především v 
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vody jsou velice obtížně zjistitelné - soustavně a 
plošně vyčerpávajícím způsobem je nikdo 
nesleduje. Oprávněně nejsou mezi sledovanými 
jevy územně analytických podkladů (dále jen 
„ÚAP“) kraje, ani nejsou mezi sledovanými jevy 
ÚAP připravované prováděcí vyhlášky ke 
stavebnímu zákonu po novele č. 225/2017 Sb. ÚAP 
jsou základním a neopominutelným podkladem pro 
ZÚR ve smyslu § 27 odst. 1 a 2 stavebního zákona.  

Text v písm. e) není nutné opakovat, když už je 
obsažen v zákoně 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanoveními tohoto 
zákona se projektanti i pořizovatelé musí řídit. 
Zásadní připomínka 

podobě preferování dočasného odnětí 
zemědělské půdy. Aplikací této zásady ve 
fázi projednání návrhu záboru ZPF v procesu 
projednání územně plánovací dokumentace 
bude v požadované podrobnosti vyhodnocen 
dopad návrhu budoucího nezemědělského 
využití ZPF v podobě ploch a koridorů, tzn. 
zda bude preferováno trvalé odnětí či 
dočasné odnětí zemědělské půdy (v tomto 
případě s rekultivací zpět na zemědělskou 
půdu v souladu s výše uvedenou zásadou 
ochrany ZPF) ve vazbě na vymezené využití 
navrhovaných ploch a koridorů. 

Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci - § 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 

Závlahy, odvodnění a stavby k ochraně 
pozemku před erozní činností vody jsou 
součástí zemědělského půdního fondu 
v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje.  
Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
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činností vody jsou součástí územně 
analytických podkladů v souladu 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.  
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou 
k dispozici, tak bude tato skutečnost 
zaznamenána projektantem v příslušné 
části  územně plánovací dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace zásad územního 
rozvoje a jejich změn v souladu s vyhláškou 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu. 
Středočeský kraj na veškerých svých 
zásadních připomínkách, které nebyly 
akceptovány i přes vysvětlení trvá, nicméně 
opakovaného jednání k vysvětlení 
připomínek se neúčastnil.  
Vyjádření k vyhodnocení 
Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 

K § 3 odst. 2  

 

Tabulku je nutné modifikovat podle zásadních 
připomínek, tj. vypustit písm. c) a d); ponechat 
písm. a) a b). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Viz předchozí připomínka 

Vyjádření k vyhodnocení 
Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
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jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 

K § 3 odst. 3  

 

U koridorů je velmi obtížné (ne-li nemožné) 
rozčlenit zábor ZPF podle tříd ochrany s ohledem na 
měřítko zpracování (1 : 100 000). Navíc je to zcela 
zbytečné, protože:  

1. pro záměry ze ZÚR musí následovat podrobněji 
zpracovaná dokumentace (hlavně pro územní 
rozhodnutí), kde jsou již údaje „přesné“ a ne pouze 
odhadované. Navíc se ve většině případů 
zpracovává i EIA.  

2. Např. u koridorů pro dálnice, vysokorychlostní 
železnice, páteřní produktovody apod. se stanovuje 
široký koridor (obvykle 600 m), tzn., že v tomto 
koridoru se stavba může pohybovat, což může 
přinášet další výrazné nepřesnosti oproti podrobné 
dokumentaci. 

3. V neposlední řadě podle těchto nepřesných čísel 
není možné rozhodovat, zdali je koridor v ZÚR 
možné povolit či nikoliv. 

Platí i zásadní připomínky uvedené k předchozímu 
§ 3 odst. 1.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Návrh ploch a koridorů, jenž vyvolává zábor 
ZPF, je nezbytné posoudit z hlediska 
především zásad plošné ochrany ZPF podle 
ustanovení § 4 zákona. Podle těchto zásad se 
mimo jiné posuzuje, zda záměry vymezení 
plochy či koridoru předpokládají odnětí 
přednostně zemědělské půdy méně kvalitní; 
kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany. 
Bez rozčlenění záboru zemědělské půdy na 
třídy ochrany nelze v procesu projednání 
územně plánovací dokumentace vyhodnotit 
komplexně důsledky na ZPF, čímž nelze 
uplatnit kompletní stanovisko podle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona. Dle dosavadní 
praxe je členění záboru ZPF na třídy ochrany 
zcela běžnou součástí územně plánovací 
dokumentace zásad územního rozvoje a 
jejich změn (grafické a textové části) na 
základě vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 

K § 3 odst. 4  

 

Chybně uvedený odstavec 1, správně má být 
odstavec 3. 

Tabulku je nutné modifikovat podle předchozích 
zásadních připomínek, tj. vypustit písm. c) a d); 
ponechat písm. a) a b). 

Akceptováno 
Tabulky budou upraveny podle dohodnutého 
textu vyhlášky. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Zásadní připomínka 
K § 4 odst. 1 

 

Pro územní plány platí i zásadní připomínky 
uvedené k  
předchozímu § 3. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Viz. vyhodnocení připomínky k ustanovení 
§ 3. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 

K § 4 odst. 1 
písm. f)  

 

Zohlednit informace o existenci sítě zemědělských 
účelových komunikací a polních cest je nereálný 
požadavek. Nejedná se o informace, které by byly 
zhotovitelům ÚPD dostupné z veřejně přístupných 
databází.  
Není zřejmá ani využitelnost textové informace o 
síti zemědělských účelových komunikací a polních 
cest. Jedná se o samoúčelný požadavek vyúsťující 
ve formální naplňování.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. h)) 
Ustanovení bude upraveno: „údaje o dotčení 
sítě zemědělských účelových komunikací a 
polních cest navrhovaným řešením.  
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu 
s ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu 
s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se 
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upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 

K § 4 odst. 2  

 

Tabulku je nutné modifikovat podle zásadních 
připomínek, tj. vypustit písm. c) a d); ponechat 
písm. a) a b). 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
Úpravy v rozsahu akceptovaných 
připomínek 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7   

 

Požadujeme tento § zrušit z těchto důvodů: 

1) Požadavky jdou nad rámec stavebního zákona, 
Výkresy ZÚR mají ve smyslu § 6 odst. 2 Vyhl. 500 
obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. V 
měřítku ZÚR (1 : 100 000) je problematické 
vyznačit hranice bonitovaných půdně ekologických 
jednotek. 

2) Je zaměňována dokumentace ZÚR a 
dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (SEA), i když jde o dvě rozdílné 
dokumentace. Jedná se o nežádoucí duplicitu.  

3) Informace o existenci závlahy, odvodnění, 
stavbách k ochraně pozemku před erozní činností 
vody, síti zemědělských účelových komunikací a 
polních cest atp. jsou velice obtížně zjistitelné, 

4) Dočasné odnětí se v podstatě nedá specifikovat 
atd. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
  
  

  

K § 8 odst. 1 Je zaměňována dokumentace ZÚR a dokumentace 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), i 

Vysvětleno 
(nyní § 2 odst. 4, § 3 odst. 4 a § 4 odst. 5) 
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 když jde o dvě rozdílné dokumentace. Jedná se o 
nežádoucí duplicitu. 
Zásadní připomínka  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond je v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 
zákona povinen zpracovat projektant 
územně plánovací dokumentace. Zároveň 
tato ustanovení naplňují ustanovení zákona, 
kterým je ministerstvu uložena povinnost 
stanovit způsob vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond.  
Způsob zpracování obsahu vyhodnocení 
vychází z dosavadní praxe vyplývající z 
postupů dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, tzn. při 
stanovení obsahové úrovně předmětného 
vyhodnocení byla zohledněna míra 
potřebnosti informací ve vztahu k zdrojům 
jejich získání apod. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 

K § 8 odst. 2 

 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů v 
§ 18 specifikuje plochy těžby nerostů, které se 
vymezují za účelem zajištění územních podmínek 
pro hospodárné využívání nerostů a pro ochranu 
životního prostředí při těžební činnosti a úpravě 
nerostů. Při zajištění územní ochrany ložiska 
nerostů proto není obvykle veřejně dostupná 
informace o mocnosti suroviny a způsobu 
rekultivace. Těžař je privátní subjekt, který nemá 

Akceptováno částečně 
(nyní § 9 odst. 2) 
Akceptováno ohledně písm. a), tj. 
vypuštěno. 
K písm. e) bude upraveno následovně: 

„informace, zda po ukončení těžební 
činnosti bude možná rekultivace na 
zemědělskou půdu.“. 
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povinnost poskytovat zpracovateli ÚPD soukromé 
informace. 
Zásadní připomínka 

Jedná se o součást vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci (§4, §5zákona č. 
334/1992 Sb.). Těžební organizace touto 
informací disponuje v době zařazení území 
do ÚPD.  
K písm. d) – (mocnost těžené horniny) 
ustanovení bude vypuštěno. 
K písm. c) – nutná informace pro posouzení 
dopadů na zemědělský půdní fond včetně 
plánu rekultivace. Jedná se o stávající právní 
úpravu – viz přílohy k vyhlášce č. 13/1994 
Sb. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Středočeský kraj na připomínce i přes 
vysvětlení trvá, nicméně opakovaného 
jednání k vysvětlení připomínek se zástupci 
kraje neúčastnili. 

K § 8 odst. 3  

 

Znění odst. 3 je absurdní. Bez podrobnějšího 
zpracování (např. bez dokumentace pro územní 
řízení či alespoň velmi podrobné územní studie) 
nejsou tyto skutečnosti přebírány do ÚPD (hlavně 
do ZÚR v měřítku 1 : 100 000, ale i do územního 
plánu). U některých záměrů jsou tyto skutečnosti 
projektovány v podrobné dokumentaci a u 
některých nejsou. Docházelo by tak k naprosto 
chybným vyhodnocením s nulovou srovnávací 
vypovídající hodnotou. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 9 odst. 3) 
Doplněn text: „U staveb nadzemního nebo 
podzemního vedení, k jejichž realizaci je 
nutný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, se za délku 
koridoru považuje součet délek vstupních 
šachet podzemního vedení a součet délek 
základů stožárů nadzemního vedení.“.   
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 10 odst. 1  

 

Pojem zadání ZÚR neexistuje. Co existuje je zpráva 
o uplatňování ZÚR (viz § 42 stavebního zákona a 
Vyhl. 500). 

Akceptováno   
Odstavec 1 vypuštěn 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Ve fázi projednání zadání územního plánu (či ve 
fázi projednání zprávy o uplatňování ZÚR) je 
nesmyslné požadovat posouzení dle § 5 odst. 1 
zákona, protože jeho znění: „Aby ochrana ZPF byla 
při územně plánovací činnosti prováděné podle 
zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a 
projektanti územně plánovací dokumentace a 
územně plánovacích podkladů povinni řídit se 
zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit 
takové řešení, které je z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom 
musí vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a 
to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.“ 
odkazuje na řešení, tj. na projektantem již 
zpracovanou dokumentaci a její projednání. 

Zadání žádné řešení ještě neobsahuje, tím méně 
může obsahovat i vyhodnocení. Co obsahuje, to 
jsou hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu 
územního plánu ve formě textu (viz Příloha č. 6 
Vyhl. 500). 
Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 2 
až 4 

Text je nutné modifikovat podle zásadních 
připomínek. Neměl by být zmiňováno zadání, ale 
návrh ÚPD.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 6) 
Text upraven podle vyhodnocení 
předcházejících ustanovení 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 10 odst. 5  Tento odstavec by měl být zrušen z důvodů, které 
jsou uvedeny výše. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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K § 11  

 

Pro územní plány platí i zásadní připomínky 
uvedené k  
předchozímu § 10. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

 Výňatky z rozsudku Městského soudu v Praze 
10A 159/2015 – 222 ze dne 26. 2. 2016 v kauze 
SOKP v pražských ZÚR  

1. Opatření obecné povahy není 
standardním správním rozhodnutím, 
přezkoumatelným soudem podle § 65 a násl. s. ř. s. 
Je zvláštním úkonem smíšené povahy na pomezí 
správního aktu a normy, při jehož přijímání a 
vydávání se v případě územně plánovací 
dokumentace uplatňují postupy právní i odborné 
povahy (pravidla pořizování ZÚR, odborné 
expertízy a posudky u VVURÚ) a v konečné fázi i 
postupy politické - vydání opatření obecné povahy 
orgánem územní samosprávy. Jde tedy o rozhodnutí 
dílem právní, dílem odborné a ve výsledku 
politické. A to proto, že příprava ZÚR (tj. i 
aktualizace ZÚR), jejichž těžiště je v projednání 
záměrů dle norem stavebního zákona a shromáždění 
odborných podkladů pro možnost a únosnost 
záměrů v území, je ve výsledku testována politickou 
vůlí zastupitelstva rozhodujícího o podobě ZÚR z 
hlediska většinového zájmu v území.  

2. Co je a není plocha nadmístního 
významu 

Z výše citovaných ustanovení (§ 36 odst. 
1 a 3; § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona) je 
zřejmé, že stanovení ploch nadmístního významu je 
teprve úkolem ZÚR. Není tedy tomu tak, že by 
principiálně existovala nějaká plocha splňující 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVDP8BG)



100 
 

kritérium plochy nadmístního významu a ZÚR se 
měly pouze omezit na deklarování této vlastnosti. 
Pořizovatel je při jejich vymezení volný v tom 
směru, že pro účely ZÚR takové plochy teprve 
definuje, přičemž je v zásadě limitován toliko 
dvěma hledisky – tyto plochy musí splňovat definici 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona, 
tedy v případě hlavního města Prahy musí jít o 
plochy celoměstského významu, zároveň musí 
respektovat zápověď vymezenou v ustanovení § 36 
odst. 3 stavebního zákona, tedy nesmí dosáhnout 
podrobnosti, jež přísluší nižším úrovním územně 
plánovací dokumentace či rozhodování v území. 
Pokud tedy úvaha pořizovatele vtělená do 
odůvodnění ZÚR respektuje tyto základní limity, v 
zásadě se stanovení těchto ploch vymyká soudnímu 
přezkumu OOP, neboť již přesahuje limity 
stanovené v ustanovení § 101d odst. 2 s. ř. s. V 
obecné rovině tedy soud není a nemůže být povolán 
k tomu, aby rozhodl na věcné úrovni polemiku o 
tom, zda nějaká plocha má být či nemá být zavzata 
do ZÚR jako plocha nadmístního významu. 

Pokud jde o respektování výše zmíněných limitů 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) a § 36 odst. 3 
stavebního zákona, soud se ve své přezkumné 
činnosti musí omezit toliko na hodnocení, zda 
vymezení těchto ploch je logické, konzistentní a 
respektuje omezení, jež jsou ovšem stanovena jako 
zábrana přílišné podrobnosti ZÚR, tedy v zásadě 
pravého opaku, než je cíl, jehož se navrhovatelé 
domáhají.  

3. Zásah do zemědělského půdního fondu 
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Pokud jde o navrhovateli odkazované ustanovení § 
5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, případně § 4 odst. 1 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., ani jedno z těchto 
ustanovení neimplikuje nutnost posuzování variant 
návrhů územně plánovací dokumentace. 

Pokud jde o stanovení záboru zemědělského 
půdního fondu kvalifikovaným odhadem, tento 
postup je v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., podle níž se v případě ZÚR hodnotí 
vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v 
rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má 
pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy 
se přitom stanoví odborným odhadem. Souhrnný 
údaj tohoto odhadu pro nově vymezované koridory 
(tedy koridory nezahrnující stávající stavby), tedy 
předpokládaných 200 ha záboru zemědělské půdy 
pro navržené trasy SOKP, navrhovateli nebyl 
zpochybněn. I pokud by soud přistoupil na to, že 
navrhovateli uváděný sporný úsek, který zahrnut do 
hodnocení dopadů na ZPF podle jejich názoru nebyl 
(stávající úsek Satalice – Běchovice), zahrnut být 
měl s ohledem na předpokládané rozšíření v 
souvislosti s vymezením SOKP, nelze vycházet z 
údajů, jež jsou předmětem pouhých zadání nižšího 
stupně územně plánovací dokumentace. 

Ústecký kraj 
 
 

K § 2 až 12 Požadujeme v § 20 (Společná ustanovení) uvést, 
jaké podklady budou (v rámci § 2 až 12) pro určitou 
územně plánovací dokumentaci použity pro 
vyhodnocení důsledků. 
Odůvodnění: 
V praxi se pro odhad výměry předpokládaného 
záboru zemědělského půdního fondu (dále také 
„ZPF“) v členění podle tříd ochrany používá pro 

Vysvětleno 
Pro zpracování územně plánovací 
dokumentace z hlediska stanovení tříd 
ochrany je nezbytné využít kódy 
bonitovaných půdně ekologických jednotek 
získaných od Státního pozemkového úřadu, 
tj. v případě odlišnosti těchto kódů v 
evidenci katastru nemovitostí, je nezbytné 
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zásady územního rozvoje podklad poskytovaný 
Státním pozemkovým úřadem v rámci pořizování 
územně analytických podkladů. Státní pozemkový 
úřad poskytuje pouze čísla BPEJ a již neposkytuje 
třídy ochrany. Pro územní plán, se do grafické části 
použije tentýž podklad, ale tabulková část je 
upřesněna na základě údajů uvedených v katastru 
nemovitostí. Tyto údaje se někdy liší. 
Zásadní připomínka 

vždy preferovat údaje od správního úřadu, 
který je kompetentní ke stanovení a 
aktualizaci těchto kódů podle zvláštního 
právního předpisu. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 2 Navrhujeme upravit text poslední věty § 2 takto: 
„Vyhodnocení důsledků se skládá z textové části v 
zásadách územního rozvoje a z textové a grafické 
části v územním a regulačním plánu.“ 
Odůvodnění: 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
určuje obsah územně plánovací dokumentace. 
Grafická část zásad územního rozvoje neobsahuje 
výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
Grafická část zásad územního rozvoje je pořizována 
v měřítku 1:100.000. V tomto měřítku jsou hranice 
BPEJ nepřehledné. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Upraveno dle připomínky MMR 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
  

K § 3 odst. 1 
písm. c) 

Územně plánovací dokumentaci nepřísluší řešit typ 
odnětí ZPF (trvalé, dočasné) – to o jaký typ vynětí 
se bude jednat je na posouzení dotčeného orgánu, v 
měřítku ZUR (1:100000) je využití stanovené 
obecně a konkrétní způsob využití bude zpřesněn 
v navazujících řízeních 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 2 odst. 1 písm. c)) 
Text bude upraven: 
„kvalifikovaný odhad výměry 
předpokládaného záboru zemědělského 
půdního fondu, na které bude po ukončení 
nezemědělské činnosti provedena 
rekultivace zpět na zemědělskou půdu,“ 
 
Volba trvalého nebo dočasného odnětí je na 
žadateli, závisí na charakteru záměru, je 
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známa už v době tvorby ÚPD. Informace o 
možnosti následné zemědělské rekultivace je 
součástí vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci - § 4 odst. 1 písm. d), § 5 
zákona č. 334/1992 Sb. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 3 odst. 1 
písm. d) 

Navrhujeme v § 3 odst. 1 písmeno d) zrušit. 
Odůvodnění: 
Pro zásady územního rozvoje jde o přílišnou 
podrobnost, navíc tyto údaje nejsou součástí 
územně analytických podkladů, které kraj obdrží od 
poskytovatele údaje od území. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 2 odst. 1 písm. f)) 
Bude doplněn text: 
„v rozsahu územně analytických podkladů,“. 

K § 3 odst. 1 a 
odst. 3 

Požadujeme sloučit vyhodnocení důsledků zásad 
územního rozvoje ohledně ploch a koridorů do 
jednoho odstavce a do jedné tabulky. 
Odůvodnění: 
Není důvod členit zvlášť plochy a koridory zásad 
územního rozvoje z hlediska vyhodnocení jejich 
důsledků na ZPF. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno   
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 4 odst. 1 
písm. d) 

Navrhujeme v § 4 odst. 1 písm. d) vložit slova: 
„rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto údaje v 
rámci územně analytických podkladů.“ 
Odůvodnění: 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. f)) 

textem „v rozsahu územně analytických 
podkladů“. 

 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

 

K § 4 odst. 1 
písm. f) 

Navrhujeme v § 4 odst. 1 písmeno f) zrušit. 
Odůvodnění: 
Tento údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, pořizovatel územního plánu jej tak nemá 
k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 3 odst. 1 písm. h)) 
Ustanovení bude upraveno: „údaje o dotčení 
sítě zemědělských účelových komunikací a 
polních cest navrhovaným řešením.  
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu s 
ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušným 
silničním správním úřadem. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu s 
vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 5 odst. 1 
písm. b) 

Navrhujeme v § 5 odst. 1 písm. b) vložit slova: 
„pokud je území řešeno územním plánem“. 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. b)) 
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Odůvodnění: 
Regulační plán může být dle stavebního zákona 
vydán i v případě, že obec nemá platný územní plán. 
Zásadní připomínka 

Viz vyhodnocení připomínky MMR  
Text bude znít: „využití pozemku navržené 
regulačním plánem,“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 5 odst. 1 
písm. e) 

Navrhujeme v § 5 odst. 1 písm. e) vložit slova: „v 
rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto údaje v rámci 
územně analytických podkladů“. 
Odůvodnění: 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 
a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. g)) 
textem: „v rozsahu územně analytických 
podkladů“. 

K § 5 odst. 1 
písm. g) 

Navrhujeme v § 5 odst. 1 písmeno g) zrušit. 
Odůvodnění: 
Tento údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, pořizovatel územního plánu jej tak nemá 
k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
(nyní § 4 odst. 1 písm. h)) 
Text bude upraven: 
„údaje o dotčení sítě zemědělských 
účelových komunikací a polních cest 
navrhovaným řešením“. 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu s 
ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
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způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem v 
příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu s 
vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 5 odst. 3 Navrhujeme v § 5 odstavec 3 zrušit. 
Odůvodnění: 
Obsah regulačního plánu je dán vyhláškou č. 
500/2006 Sb. Podrobnější obsah pro regulaci 
nahrazovaných územních rozhodnutí se řídí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Jedná se o podrobnou právní úpravu 
potřebnou při aplikaci ustanovení § 21 odst. 
2 zákona, které stanoví, že „Nahrazuje-li 
regulační plán územní rozhodnutí, případné 
kladné stanovisko podle § 5 odst. 2 k 
regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti 
souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 
8.“. 

K § 7 odst. 1 Navrhujeme v § 7 odstavec 1 zrušit. 
Odůvodnění: 
Tento výkres není součástí ZÚR dle vyhlášky č. 
500/2006 Sb. Grafická část ZÚR je pořizována v 

Akceptováno 
(nyní § 2 odst. 2) 
Viz vyhodnocení připomínky MMR 
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měřítku 1 : 100 000. V tomto měřítku jsou hranice 
BPEJ nepřehledné. 
Zásadní připomínka 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
  

K § 7 odst. 2 
písm. c) 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 písm. c) vložit slova: „v 
rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto údaje v rámci 
územně analytických podkladů.“ 
Odůvodnění: 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 
a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 2 písm. d)) 
textem: „v rozsahu územně analytických 
podkladů“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 7 odst. 2 
písm. d) 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 písm. d) vložit slova: „v 
rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto údaje v rámci 
územně analytických podkladů.“ 
Odůvodnění: 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány  rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel územního plánu se o nich nedozví 
a zobrazení a výčet těchto zařízení tak nemusí být 
úplné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 2 písm. e)) 
textem: „v rozsahu územně analytických 
podkladů“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 7 odst. 2 
písm. e) 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 písmeno e) zrušit 
Odůvodnění: 
Tento údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, pořizovatel územního plánu jej tak nemá 
k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu s 
ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
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ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem v 
příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu s 
vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 2 
písm. f)  
 

Navrhujeme v § 7 odst. 2 písm. f) zrušit slova: „a, 
nemá-li obec územní plán, hranice zastavěného 
území z územně analytických podkladů“ 
Odůvodnění: 
Tato část ustanovení nedává smysl, obsahovou 
náležitostí posuzovaného územního plánu bude 
vždy vymezení zastavěného území. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 3 odst. 2 písm. g)) 
textem: „f)  hranice koridorů a zastavitelných 
ploch vymezené v platném územním plánu, 
jestliže se jedná o koridory nebo plochy 
obsahující zemědělskou půdu I. nebo II. třídy 
ochrany a nemá-li návrhem územního plánu 
dojít ke změně využití těchto ploch a,“.   
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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K § 7 odst. 3 
písm. c) 

Navrhujeme v § 7 odst. 3 písm. c) vložit slova: „v 
rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto údaje v rámci 
územně analytických podkladů.“ 
 
Odůvodnění: 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel regulačního plánu se o nich 
nedozví a zobrazení a výčet těchto zařízení tak 
nemusí být úplné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 4 písm. c)) 
textem: „v rozsahu územně analytických 
podkladů“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 7 odst. 3 
písm. d) 

Navrhujeme v § 7 odst. 3 písm. d) vložit slova: „v 
rozsahu, v jakém byly poskytnuty tyto údaje v rámci 
územně analytických podkladů.“ 
Odůvodnění: 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou pořizovatelům poskytovány v rámci 
územně analytických podkladů především od 
Státního pozemkového úřadu. Pokud jsou další 
vlastníci těchto zařízení a neposkytnou údaje do 
ÚAP, pořizovatel regulačního plánu se o nich 
nedozví a zobrazení a výčet těchto zařízení tak 
nemusí být úplné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 4 odst. 4 písm. d)) 
textem: „v rozsahu územně analytických 
podkladů“. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
 

K § 7 odst. 3 
písm. e) 

Navrhujeme v § 7 odst. 3 písmeno e) zrušit. 
Odůvodnění: 
Tento údaj není v rámci ÚAP poskytován a 
sledován, pořizovatel regulačního plánu jej tak 
nemá k dispozici. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Údaje o sítích zemědělských účelových 
komunikací a polních cest jsou v souladu s 
ustanovením § 1 odst. 3 zákona součástí 
ZPF, tj. vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle 
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ustanovení § 5 odst. 1 zákona musí 
obsahovat tyto údaje. 
Předmětné údaje lze zjistit z katastru 
nemovitostí (účelové komunikace evidovány 
obvykle v druhu pozemku „ostatní plocha“, 
způsob využití pozemku „ostatní 
komunikace“) či na dotaz u Státního 
pozemkového úřadu (realizace v rámci 
komplexních pozemkových úprav), případně 
na základě konzultace s příslušných 
silničním správním úřadem. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou dle 
předchozích možností k dispozici, tak bude 
tato skutečnost zaznamenána projektantem v 
příslušné části územně plánovací 
dokumentace. 
Dle dosavadní praxe jsou předmětné 
informace zcela běžnou součástí územně 
plánovací dokumentace v souladu s 
vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 3 
písm. f) 

Navrhujeme v § 7 odst. 3 písm. f) slova: „z územně 
analytických podkladů“ nahradit slovy: „vymezené 
postupem podle stavebního zákona, nebo 
intravilán.“ 
Odůvodnění: 
Toto znění spíše odpovídá znění stavebního zákona. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
(nyní § 4 odst. 4 písm. f) 
textem: „f) hranici zastavěného území“;  
změna hranice zastavěného území musí být 
ve vazbě na stávající hranici zastavěného 
území jednoznačně patrná v grafické části 
značením korespondujícím s legendou.“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 7 odst. 4 Navrhujeme v § 7 odstavec 4 zrušit. Akceptováno 
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Odůvodnění: 
Tento článek je nadbytečný, soulad výkresů 
územního plánu a soulad textové a grafické části 
dokumentace je nabíledni. Územně plánovací 
dokumentace s vnitřními rozpory nemůže být 
vydána. 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 
  

K § 8 odst. 2 
písm. c) až e) 

Navrhujeme v § 8 odst. 2 písmena c) až e) zrušit. 
Odůvodnění: 
V době vymezení plochy pro těžbu v územně 
plánovací dokumentaci, ještě nemusí být tyto 
podrobnosti pořizovateli známy. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
(nyní § 9 odst. 2) 
Akceptováno ohledně písm. a), tj. 
vypuštěno. 
K písm. e) bude upraveno následovně: 

„informace, zda po ukončení těžební 
činnosti bude možná rekultivace na 
zemědělskou půdu.“. 

Jedná se o součást vyhodnocení důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF – zda půda 
bude nenávratně ztracena nebo navrácena do 
ZPF po rekultivaci (§4, §5 zákona č. 
334/1992 Sb.). Těžební organizace touto 
informací disponuje v době zařazení území 
do ÚPD.  
K písm. d) – (mocnost těžené horniny) 
ustanovení bude vypuštěno. 
K písm. c) – (plánovaný způsob těžby) nutná 
informace pro posouzení dopadů na 
zemědělský půdní fond včetně plánu 
rekultivace. Jedná se o stávající právní 
úpravu – viz přílohy k vyhlášce č. 13/1994 
Sb. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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K § 8 odst. 3 Upozorňujeme na fakt, že koridory se vymezují 
nejen pro dopravní stavby, ale také pro technickou 
infrastrukturu. Bylo by tedy dobré uvést způsob 
výpočtu předpokládaného záboru ZPF také např. 
pro nové vedení VVN. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
(nyní § 9 odst. 3) 
Doplněn text: „U staveb nadzemního nebo 
podzemního vedení, k jejichž realizaci je 
nutný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, se za délku 
koridoru považuje součet délek vstupních 
šachet podzemního vedení a součet délek 
základů stožárů nadzemního vedení.“. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 10 odst. 5 Navrhujeme v § 10 odst. 5 slova „až 4“ zrušit. 
Odůvodnění: 
Ke zprávě o uplatňování je možné uplatnit 
připomínky a požadavky podobně jako k zadání. 
Dle zprávy o uplatňování ještě nelze posoudit 
konkrétní koridory. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Odstavec 5 vypuštěn 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K přílohám Požadujeme v tabulkách 1 až 4 zahrnout výše 
zmíněné požadavky. 
Zásadní připomínka 

Upraveno v závislosti na vyhodnocení. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

Zlínský kraj Obecně 

 

Požadujeme vyhlášku přepracovat v částech 
majících vztah k územně plánovací dokumentaci.  

Odůvodnění: Návrh vyhlášky nezohlednil novelu 
stavebního zákona (účinnou od 1. 1. 2018) a 
především možnost pořídit změnu územně 
plánovací dokumentace zkráceným postupem 
pořizování (§ 42a - § 42c, § 55a - § 55c a ust. § 72 
– 75 stavebního zákona).  

Vysvětleno 
Návrh nezasahuje do obsahu územně 
plánovací dokumentace daného právními 
předpisy na úseku územního plánování. Pro 
vydání navrhované vyhlášky je dáno 
samostatné zmocnění v zákoně o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v § 22 odst. 1 
písm. f)), které udává obsah vyhlášky. 
Navrhovaná vyhláška stanovuje potřebné 
z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu. Navržená ustanovení nemohou být 
proto chápána jako ustanovení nad rámec 
právních předpisů na úseku územního 
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plánování.  Obsah navrhované vyhlášky se 
řídí zákonem, k jehož je provedení.   
Návrh vyhlášky není v rozporu 
s ustanoveními stavebního zákona 
uvedenými v připomínce. Pokud se 
připomínka má týkat variantního řešení, to je 
předpokládáno samotným zákonem – viz § 5 
odst. 1, nikoli navrhovanou vyhláškou. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 2 až 9 Požadujeme vyhlášku přepracovat v částech § 2 až 
9 vyhlášky, kdy v průmětu všech ustanovení je 
uvažováno s předpokladem, že záměr, pro který je 
plocha nebo koridor v územně plánovací 
dokumentaci vymezován, je již předem znám 
v detailní podobě. 

Odůvodnění: Obecně platí, že koridor dopravní 
nebo technické infrastruktury v zásadách územního 
rozvoje je vyjádřením možného směrového vedení. 
Přičemž jeho šířka je dostatečně dimenzovaná (v 
rozmezí např. 200 – 1300 m) s následným 
podrobnějším upřesněním v územních plánech 
jednotlivých obcí. Ani tam není vymezena 
konkrétní trasa vedení infrastruktury, ale pouze 
koridor pro její umístění. 

Vysvětleno 
Návrh vyhlášky respektuje princip územního 
plánování v podrobnosti týkající se 
vymezování návrhů ploch a koridorů, včetně 
jejich účelu využití. Za účelem vyhodnocení 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF musí 
územně plánovací dokumentace obsahovat 
údaje o předpokládaném záboru ZPF. 
Ustanovení § 8 stanoví postup, jak je zábor 
ZPF stanoven v případě technické a 
dopravní infrastruktury, tj. zábor ZPF je 
vyhodnocován s ohledem na navrhovaný 
účel využití s cílem definovat jeho hodnotu, 
která bude nejblíže budoucímu reálnému 
záboru v rámci budoucího využití koridoru 
nebo plochy. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 3 Požadujeme vyhlášku přepracovat v části § 3. 

Odůvodnění: Sledovaná podrobnost neodpovídá 
měřítku 1:100 000, ve kterém jsou zásady územního 
rozvoje včetně jejich aktualizací pořizovány a 
vydávány. Podrobnost neodpovídá ani podrobnosti, 
která je dána stavebním zákonem. Podle § 36 odst. 

Vysvětleno 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond je v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 
zákona povinen zpracovat projektant 
územně plánovací dokumentace. Ustanovení 
navrhované vyhlášky mimo jiné naplňují 
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3 stavebního zákona „… Zásady územního rozvoje 
ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 
obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo 
navazujícím rozhodnutím.“  

ustanovení zákona, kterým je ministerstvu 
uložena povinnost stanovit způsob 
vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond.  
Způsob zpracování obsahu vyhodnocení 
vychází z dosavadní praxe vyplývající z 
postupů dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, tzn. při 
stanovení obsahové úrovně předmětného 
vyhodnocení byla zohledněna míra 
potřebnosti informací ve vztahu k zdrojům 
jejich získání apod.) 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 10 Požadujeme vyhlášku přepracovat v části § 10 
vyhlášky, kdy navržené znění neodpovídá 
skutečnostem vyplývajících ze stavebního zákona. 

Odůvodnění: Zadání zásad územního rozvoje se 
nezpracovává, postup aktualizace zásad územního 
rozvoje je upraven v ust. § 42 stavebního zákona, 
respektive v ust. 42a a násl. stavebního zákona, ve 
kterém je upraven zkrácený postup pořízení. Zadání 
nahrazuje dle § 42 odst. 1 stavebního zákona zpráva 
o uplatňování ZÚR, resp. dle novely stavebního 
zákona návrh na pořízení aktualizace zásad 
územního rozvoje zkráceným postupem dle § 42a 
odst. 2. Vyhláška o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu nemá 
zmocnění upravovat obsah jmenovaných 
dokumentů. 

Identifikovat výměrou jednotlivé plochy a koridory 
dotčené předpokládaným záborem zemědělského 

Akceptováno 
Odstavce 1 a 5 vypuštěny 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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půdního fondu ve stanovisku podle § 5 odst. 2 
zákona, není v podrobnosti zásad územního rozvoje 
možné.  

K § 11 odst. 1 Požadujeme vypustit § 11 odst. 1 vyhlášky.  

Odůvodnění: Ve fázi zadání územního plánu nejsou 
známy skutečnosti, které by umožňovaly posouzení, 
zda navržené řešení je či není z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. A 
především zadání územního plánu neobsahuje 
odůvodnění. Obsah zadání územního plánu 
upravuje vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška ZPF 
nemá zmocnění obsah územně plánovací 
dokumentace upravovat. 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

K § 12 odst. 1 Požadujeme vypustit § 12 odst. 1 vyhlášky.  

Odůvodnění: Ve fázi zadání regulačního plánu 
nejsou známy skutečnosti, které by umožňovaly 
posouzení, zda navržené řešení je či není z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Zadání neobsahuje odůvodnění. 
Obsah zadání regulačního plánu upravuje vyhláška 
č. 500/2006 Sb., vyhláška ZPF nemá zmocnění 
obsah územně plánovací dokumentace upravovat. 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

Český báňský úřad K § 13 odst. 3 
písm. d) 

 

V tomto ustanovení je stanoven požadavek, aby 
textová část vyhodnocení ke stanovení dobývacího 
prostoru obsahovala síť zemědělských účelových 
komunikací. Tento požadavek jde nad rámec 
stávající úpravy dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu, že 
tyto účelové komunikace nemusí být vždy uvedeny 
v katastru nemovitostí, požadujeme upřesnit, 

Vysvětleno 
(nyní § 10) 
Bude se jednat o účelové komunikace 
vedené v katastru nemovitostí. Postačí 
metodické vedení. Informace o katastru 
nemovitostí je nad rámec navrhované právní 
úpravy. Uvedené je v odůvodnění návrhu. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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z jakého zdroje či evidence lze údaje o 
zemědělských účelových komunikacích získat. 
Zásadní připomínka  

 
  

K § 13 odst. 3 
písm. f) 

 

V tomto ustanovení je stanoven požadavek, aby 
textová část vyhodnocení ke stanovení dobývacího 
prostoru obsahovala informaci o existenci závlah, 
odvodnění a stavbách k ochraně pozemku před 
erozní činností vody. Tento požadavek jde nad 
rámec stávající úpravy dle vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Požadujeme upřesnit, z jakého zdroje či evidence 
lze získat úplné údaje k tomuto požadavku.  
Zásadní připomínka  

Vysvětleno 
(nyní § 10 odst. 1 písm. e)) 
Jedná se o stávající právní úpravu. Příloha č. 
4 dosud platné vyhlášky č. 13/1994 Sb. tento 
požadavek obsahuje (odkaz na bod 2.2 
přílohy 3 vyhlášky, těžební organizace tyto 
údaje ve svých žádostech běžně dokládají. 
Údaje poskytuje VÚMOP, SPÚ, příslušná 
povodí. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 13 odst. 3 
písm. k) 

 

Navrhujeme v § 13 odst. 3 písm. k) uvést v tomto 
znění: „odůvodnění, proč jsou řešení navržená 
v návrhu na stanovení dobývacího prostoru 
v území z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu nejvýhodnější,“. 

V tomto ustanovení je stanoven požadavek 
předložit odůvodnění, proč je návrh stanovení 
dobývacího prostoru v území z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu nejvýhodnější. Tento 
požadavek je z hlediska formulačního 
nesrozumitelný. Dobývací prostor se stanoví na 
základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, 
uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se 
zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby 
ložisko mohlo být hospodárně vydobyto, čímž je 
dáno, kde se může dobývací prostor stanovit. Dle § 
2 odst. 4 písm. k) bod 1. vyhlášky č. 172/1992, o 
dobývacích prostorech, návrh na stanovení 
dobývacího prostoru musí obsahovat návrh na 
provedení těžby a zdůvodnění takového řešení, 

Akceptováno 

 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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které je nejvýhodnější z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu.  
Zásadní připomínka  

K § 13 odst. 4 
písm. a) bod 4. 

 

V tomto ustanovení je stanoven požadavek, aby 
grafická část vyhodnocení ke stanovení dobývacího 
prostoru obsahovala plochy zemědělské půdy pod 
závlahami a plochy zemědělské půdy 
s vybudovaným odvodněním. Požadujeme 
upřesnit, z jakého zdroje či evidence lze získat 
úplné údaje k tomuto požadavku.  
Zásadní připomínka  

Vysvětleno 
(nyní § 10 odst. 3 písm. e))  
Navrhované je nad rámec právní úpravy. 
Bude řešeno metodicky.   
Požadované informace jsou dostupné z 
platné ÚPD, dokumentů VÚMOP, SPÚ a 
příslušných povodí. 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 15 odst. 1 
písm. f) bod 4. 

V tomto ustanovení je stanoven požadavek, aby 
textová část vyhodnocení obsahovala informaci o 
existenci závlah, odvodnění a stavbách k ochraně 
pozemku před erozní činností vody. Tento 
požadavek jde nad rámec stávající úpravy dle 
vyhlášky č. 13/1994 Sb. Požadujeme upřesnit, 
z jakého zdroje či evidence lze získat úplné údaje 
k tomuto požadavku.  
Zásadní připomínka  

Vysvětleno 
(nyní § 12 odst. 1 písm. f) bod 4) 
Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
činností vody jsou součástí územně 
analytických podkladů v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, dále jsou v platné ÚPD. 
Dále lze informace získat dotazem na Státní 
pozemkový úřad. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou k 
dispozici, tak bude tato skutečnost 
zaznamenána v textové části vyhodnocení.   
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 

K § 16  písm. b 
a c) 

 

V tomto ustanovení je stanoven požadavek, aby 
grafická část vyhodnocení obsahovala informaci o 
existenci závlah, odvodnění a stavbách k ochraně 
pozemku před erozní činností vody. Tento 
požadavek jde nad rámec stávající úpravy dle 

Vysvětleno 
(nyní § 13 písm. b) a c) 
Informace o existenci závlah, odvodnění a 
stavbách k ochraně pozemku před erozní 
činností vody jsou součástí územně 
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vyhlášky č. 13/1994 Sb. Požadujeme upřesnit, 
z jakého zdroje či evidence lze získat úplné údaje 
k tomuto požadavku. 
Zásadní připomínka  

analytických podkladů v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Dále lze informace získat 
dotazem na Státní pozemkový úřad. 
Za předpokladu, že informace o 
předmětných opatřeních nebudou k 
dispozici, tak bude tato skutečnost 
zaznamenána v textové části vyhodnocení.  
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas  

K 18 odst. 6 
písm. f) 

Navrhujeme v §18 odst. 6 písm. f) doplnit za slovo 
„rozpočet“ slovo „předpokládaných“. 

Těžba v území může probíhat řádově i desítky let a 
tudíž zde může dojít i ke značné časové prodlevě 
mezi schvalováním plánu rekultivace a její vlastní 
realizací. Proto i vyhláška č. 104/1988 Sb. požaduje 
předložit vyčíslení pouze předpokládaných nákladů 
na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 
dobývání výhradního ložiska včetně návrhu na 
vytvoření potřebných finančních rezerv včetně 
časového průběhu jejich vytváření. V průběhu těžby 
pak dochází v mnoha případech i ke změnám tvorby 
těchto rezerv.  
Zásadní připomínka  

Akceptováno 
(nyní § 16 odst. 1 písm. f) 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

Hospodářská komora ČR K § 18 odst. 5 Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

„Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace 
oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona 
oznámí ukončení rekultivace orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s 
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

Vysvětleno 
Příslušné orgány ochrany ZPF jsou ze 
zákona zmocněny vydávat potvrzení o 
ukončení rekultivace pouze v rozsahu 
pozemků náležejících do ZPF dle ustanovení 
§ 1 odst. 2 zákona, které byly dočasně anebo 
trvale (s povinností následné rekultivace) 
odňaty ze ZPF, tzn. u pozemků nenáležející 
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fondu podle § 9 zákona, za účelem provedení šetření 
v terénu a vydání potvrzení o ukončení odnětí 
zemědělské půdy (§ 11b odst. 2 zákona). Potvrzení 
bude vydáno pro celou rekultivaci, provedenou 
v souladu s plánem rekultivace, tedy rovněž pro 
pozemky, které nebyly v minulosti předmětem 
souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu.“. 

Odůvodnění: 

Z novelizovaného zákona č. 334/1992 Sb. vyplývá, 
že se potvrzuje celá rekultivace, nikoliv pouze 
pozemky, které byly předmětem odnětí ze 
zemědělského půdního fondu. Nevidíme proto 
důvod, aby potvrzení o ukončení rekultivace, která 
byla v souladu s plánem rekultivace provedena i na 
ostatní pozemky, pro které nebyl v historii vydán 
souhlas s odnětím, nemohly být potvrzením 
zahrnuty do zemědělského půdního fondu tak, jak 
tomu dlouhodobě bylo v minulosti.  Jedná se o tedy 
např. o pozemky, které byly ve druhou ostatní 
plocha nebo o pozemky, kde byla těžební činnost 
zahájena před rokem 1966 včetně, kdy nebyl 
v platnosti žádný zákon o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Zejména z hlediska navracení 
pozemků po jejich rekultivaci po těžební činnosti do 
zemědělského půdního fondu se jedná o zásadní 
funkční mechanismus. 
Zásadní připomínka 

do ZPF, respektive u pozemků, ke kterým 
nebyl vydán souhlas k odnětí zemědělské 
půdy ze ZPF, nelze vydat potvrzení o 
ukončení rekultivace. Aby tyto pozemky 
mohly být zahrnuty do ZPF, musí být 
postupováno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
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Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě 

 V odůvodnění návrhu vyhlášky se uvádí, že 
vyhláška mimo jiného stanoví postup k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu např. při 
stavební činnosti a terénních úpravách. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zábor v současných 
právních předpisech není definován jako právní 
pojem a přesto se používá, navrhujeme, aby  

- byla definice součástí § 1 vyhlášky  
- bylo z § 1 zřejmé, že předpokládaný zábor 

uváděn v každém následujícím paragrafu 
navrhované vyhlášky je určen pro trvalé 
nebo dočasné odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu  

- z § 14 odst. 2 poslední věty „U záměrů, 
které podléhají povolení podle zvláštních 
právních předpisů, se vychází 
z dokumentace potřebné k vydání povolení 
záměru.“ bylo zřejmé, že jde o právní 
předpisy č. 499/2006 Sb., 503/2006 Sb. a 
146/2008 Sb., kde se pojmy dočasný a 
trvalý zábor vykytují. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Slovo zábor má jednoznačný význam. Není 
třeba jej definovat. 

 

Vyjádření k vyhodnocení 
Souhlas 
 

 

V Praze 7. května 2019 

Vypracovala:  JUDr. Blanka Švecová 
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