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OSNOVA PŘÍSPĚVKU

1) Proces územního plánování v sou časných p řístupech      
a východiscích

2) Rozvojové dokumenty velkých m ěřítek – PÚR, ZÚR

3) Územní plán a pr ůmět nad řazených zám ěrů do prostoru 
obce



PROCES ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V SOUČASNÝCH PŘÍSTUPECH

A VÝCHODISCÍCH



LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném zn ění

• vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence plánovací činnosti, v platném znění

• vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění

• zákon č. 334/1992 Sb., o ochran ě zemědělského p ůdního 
fondu, v platném zn ění, vč. souvisejících a provád ěcích 
předpis ů

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochran ě přírody a krajiny, v 
platném zn ění



NÁSTROJE ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

• Politika územního rozvoje (PÚR ČR)

• Zásady územního rozvoje (ZÚR)

• Územní plán

• Regulační plán

• Územní rozhodnutí

• Další závazné dokumentace

• územní studie
• územně analytické podklady

• pozemková úprava (ve smyslu zák. č. 139/2002 Sb.)
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ROZVOJOVÉ DOKUMENTY 
VELKÝCH MĚŘÍTEK





POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE, 2015



POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
2015







ÚZEMNÍ REZERVA
• v ZÚR a územních plánech má VRT statut územní rezer vy

• definováno ve SZ ( § 36 odst. 1)

• „[ZÚR] mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich 
využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit 
(dále jen „územní rezerva“ ). V územní rezervě jsou 
zakázány změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)], které by 
mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. 
Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující 
stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad 
územního rozvoje.“

• blokace území pro jeho další možné využití, které n emusí 
být v sou časnosti p řesně známé

• vymezeno jako pás (d říve také liniov ě)



ZÚR KRAJE VYSOČINA, 2008



ZÚR OLOMOUCKÉHO KRAJE, 2012



ZÚR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, 2016



ÚZEMNÍ PLÁN A PRŮMĚT 
NADŘAZENÝCH ZÁMĚRŮ

DO PROSTORU OBCE



ÚZEMNÍ PLÁN

• Právní dokument (vydává se formou OOP)
• ÚP je soudn ě přezkoumatelný
• Politický dokument (schvaluje OZ) 
• Koncep ční dokument (rozvoje obce)
• Směrnice pro rozhodování stavebního ú řadu
• Obecní zákon 
• Veřejná listina (m ěnit lze pouze zm ěnou)
• …



PROCES POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 





ÚZEMNÍ
PLÁN
MĚŘÍN,
2014





ÚZEMNÍ PLÁN ŽERANOVICE (NÁVRH), 2016
ZPŘESNĚNÁ TRASA DÁLNICE D49



ÚZEMNÍ PLÁN JABLOŇOV, 2009











ZÁVĚRY – PROBLÉMY –
OKRUHY

• neznámá infrastruktura s nejistou místní využitelno stí

• veřejnost netuší, o co jde
• povinnost strpět zdroj zhoršení životního prostředí

• velmi nízký až žádný přínos pro obce

• mimořádná nová bariéra v území
• lokální problémy k řešení

• izolace zelení

• průchod zastavěným územím
• zábory ZPF

• fragmentace volné krajiny

• problém s výkupy pozemků
• …



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Mgr. Jiří Dujka

Geografický ústav PřF MU v Brně

jiri.dujka@post.cz


