ZÁZNAM
Z PORADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
(předání ZÚR ÚK)
konané dne 15.12.2011 na KÚ ÚK v Ústí nad Labem
pro úřady územního plánování, OÚ splňující kvalifikační požadavky a létající pořizovatele
Přítomni: zástupci jednotlivých úřadů a pořizovatelů (viz prezenční listina)
za KÚ ÚK – Ing. Švehlová, Ing. Novotná, Ing. Köhr, N. Dobiášová, Ing. Řípová,
Ing. Morche, Ing. Bergmannová, M.Laubová, Mgr. Studenovská
Atelier T-Plan - Ing. arch. Karel Beránek, RNDr. Martin Kubeš
Před zahájením porady byly úřadům územního plánování předány tištěná paré ZÚR ÚK a
CD se ZÚR ÚK ve formátu .pdf. a ve formátu .shp – formou potvrzení předávacího protokolu.
Porada byla zahájena v 10:00 výkladem ZÚR ÚK.
Úvodní slovo - Ing. Jolana Novotná
Obsah ZÚR ÚK - Ing. arch. Karel Beránek, RNDr. Martin Kubeš
Ing. arch. Beránek seznámil přítomné v rámci své prezentace s historií pořizování ZÚR ÚK (od zadání
po návrh ZÚR ÚK). Dále se zaměřil na jednotlivé kapitoly textové části ZÚR ÚK. Upozornil na to, že
jednotlivé návrhy uvedené v daných kapitolách, jsou řádně zdůvodněny v textové části odůvodnění.
Seznámil přítomné s obsahem výkresů včetně příslušných legend.
RNDr. Kubeš se zaměřil na způsob jakým byly v ZÚR ÚK vymezeny prvky regionálního a
nadregionálního územního systému ekologické stability včetně způsobu jejich následného
zpřesňování v ÚP. Dále se věnoval problematice vymezení cílových charakteristik krajiny na území
ÚK ( 17 krajinných celků).
V závěru ing. arch. Beránek seznámil přítomné v krátkosti s Vyhodnocením vlivů ZÚR ÚK na
udržitelný rozvoj území, které je nedílnou součástí odůvodnění ZÚR ÚK.
Činnost pořizovatele ÚP při uplatňování ZÚR ÚK v průběhu pořizování ÚP či jeho změn
- Naděžda Dobiášová
seznámila přítomné stručně s obsahem ZÚR ÚK, které byly vydány formou opatření obecné
povahy dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje (č.j.23/25Z/2011 ze
dne 7.9.2011) a nabyly účinnosti dne 20.10.2011
ZÚR ÚK jsou pořízeny pro celé území Ústeckého kraje (§ 36 odst. 4 SZ) a jsou závazné pro
pořizování a vydávání ÚP, RP a pro rozhodování v území (§ 36 odst. 5 SZ). Dnem nabytí
účinnosti ZÚR ÚK pozbyly platnosti ÚPN VÚC v území Ústeckého kraje (§ 187 odst.2 SZ).
Obec je povinna uvést do souladu ÚP se ZÚR ÚK; do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP,
které jsou v rozporu se ZÚR ÚK (§ 54 odst. 5 SZ).
ZÚR se oproti ÚPN VÚC liší nejen měřítkem (ZÚR - v měř. 1: 10 000, ÚPN VÚC – v měř. 1 : 50
000), ale i rozšířeným obsahem. ZÚR jako ÚPN VÚC vymezují plochy a koridory nadmístního
významu pro dopravní a technickou infrastrukturu včetně ÚSES nadregionálního a regionálního
významu, ale dále stanovují priority územního plánování, vymezují rozvojové oblasti a osy,
specifické oblasti, krajinné celky s vymezením cílových charakteristik krajiny a upřesňují územní
podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.
Stanovují kromě priorit pro územní plánování Ústeckého kraje rovněž úkoly pro územní plánování
a využívání území a dílčí kroky pro naplňování cílových charakteristik krajiny.
Činnost pořizovatele ÚP při uplatňování ZÚR ÚK v průběhu pořizování ÚP či jeho změn:
Jedním z prvořadých kroků pořizovatele při uplatňování ZÚR ÚK v průběhu pořizování ÚP či jeho
změn je zadání. Pořizovatel ÚP ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání ÚP.
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V návrhu stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP (§ 47 odst. 1 SZ). Zadání ÚP
obsahuje zejména požadavky vyplývající z PÚR ČR, ÚPD vydané krajem popřípadě z dalších
širších územních vztahů (příloha č. 6 vyhl. 500/2006 Sb.).
Pořizovatel při zpracování požadavků vyplývajících ze ZÚR ÚK „pracuje“ především s výrokovou
částí, tj. s textovou a grafickou částí (příloha č. 1 a 2 OOP ZÚR ÚK). S ohledem na znalost
řešeného území (např. záplavové území, brownfield, nejkvalitnější zem. půda, nutnost
protierozních opatření apod.) stanoví „základní“ požadavky vycházející ze ZÚR ÚK na
zpracování ÚP s tím, že jako požadavek zadání bude, že odůvodnění návrhu ÚP bude
obsahovat konkrétní vyhodnocení navrženého řešení (ÚP) se ZÚR včetně zdůvodnění, jak
jsou naplňovány jednotlivé priority, úkoly pro územní plánování a dílčí kroky (tj. souladu ÚP
se ZÚR), nikoliv pouhé konstatování, že „návrh ÚP je v souladu se ZÚR“. Je nezbytné, aby
zpracování zadání pořizovatel „nedelegoval“ na projektanta ÚPD, s ním by měl v průběhu
zpracování zadání spolupracovat a konzultovat obsah s ohledem na projektantem zpracovávané
doplňující průzkumy a rozbory.
Projektantem odborně zpracované vyhodnocení souladu ÚP se ZÚR je pro pořizovatele
podkladem a to v několika fázích pořizování ÚP.
V případě pořizování konceptu ÚP pro zpracování pokynů pro zpracování návrhu ÚP (§ 49 SZ),
následně zprávy o projednání návrhu ÚP nebo jeho změny, kterou je pořizovatel povinen předložit
k žádosti o stanovisko krajského úřadu dle ust. § 51 SZ.
Následně pořizovatel vychází z vyhodnocení zpracovaného projektantem v odůvodnění návrhu ÚP
po veřejném projednání, kdy je povinen před předložením ÚP zastupitelstvu přezkoumat soulad
návrhu ÚP se ZÚR ( § 53 SZ).
Kvalitně zpracované vyhodnocení souladu ÚP se ZÚR v odůvodnění ÚP je nezbytné pro
zastupitelstvo, které před vydáním ÚP či jeho změny musí ověřit, že ÚPD není v rozporu se ZÚR (§
54 SZ).
Závěrem byli přítomní seznámeni s jednotlivými kapitolami ZÚR ÚK a příslušnými výkresy, se
kterými je nutné pracovat při uplatňování ZÚR při pořizování ÚP.

P Ř E S T Á V K A

Politika územního rozvoje - Ing. Jolana Novotná
V r. 2011 se uskutečnily 2 KV (zástupci resortů a krajů – přenesená působnost) - 15.3. a 20.10.
Koordinační výbor se v r. 2011 neuskutečnil.
V r. 2011 bylo prováděno zjišťování stavu plnění úkolů stanovených PÚR pro ministerstva a jiné
ústřední správní úřady (jako garantů úkolů) a pro kraje - s termínem plnění do r. 2010
Z hlediska ÚK jsou všechny úkoly splněny zapracováním a upřesněním do ZÚR ÚK. V tomto smyslu
bylo plnění úkolů MMR doloženo (např. i jak jsou naplněny a rozpracovány-upřesněny priority
úz.plánování).
Zástupce ÚK se účastnil 1 koordinačního jednání na MD (za účasti Středočeského a Pardubického
kraje) k vyjasnění úkolu v čl. 123 týkajícího se zabezpečení splavnosti Labe z důvodu vyjasnění úkolu
na potřebu zlepšování parametrů vodní cesty. Problém se týká požadavku na zařazení Labe jako
vodní cesty s výhledovými parametry třídy Vb) (ve Středočeském a Pardubickém kraji), tak jak
předpokládá dokument o evropské dopravní síti TEN-T.
V současné době zahajuje MMR práce na zpracování první zprávy o uplatňování PÚR 2008 (§ 35
odst.1 SZ), tzn., zpráva musí být zpracována do 4 let od schválení PÚR (12/2012).
Harmonogram prací na Zprávě o uplatňování:
do 12/2011 – shromáždění podkladů (§35 odst.23 SZ)
01/2012 – pracovní verze „Zprávy“
03-04/2012 – vnitřní příp. řízení
06-07/2012 – oficiální vnější příp. řízení (web MMR)
08-09/2012 – konečná úprava materiálu do vlády
12/2012 – předložení na Úřad vlády…..vláda rozhodne buď o Aktualizaci PÚR nebo o zpracování
nové PÚR ČR
MMR vyzvalo členy KV, aby do 15.11. uplatnili u MMR návrhy na aktualizaci (vč. zdůvodnění, odkazu
na příslušné dokumenty veřejné správy, usnesení samosprávy apod.) a aby zaslali ÚAP kraje a ZÚR,
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které jsou zásadními relevantními podklady. ÚK vznesl požadavek na upřesnění vymezení
problematického místa pro splavnost Labe v rámci ÚK na bližší prostor Děčína. O návrhu se bude
dále jednat. Další KV je plánován na 02/2012 (předpokládá se diskuse nad návrhy).
1. aktualizace ÚAP ÚK - Ing. Jiří Köhr
Aktualizace ÚAP ÚK byla projednána v Zastupitelstvu ÚK dne 2. 11. 2011 (prioritou bylo především
schválení ZÚR).
Při zpracování 1. aktualizace ÚAP ÚK byla snaha o aplikaci metodických pokynů MMR s cílem
sjednotit výstupy z ÚAP; zpracování 1. aktualizace se realizovalo vlastními pracovníky odd. ÚP;
toto se týkalo zejména zpracování rozboru ÚRÚ včetně SWOT analýz a v kompilaci se závěry s
původními ÚAP kraje a aktualizacemi ÚAP ORP; datová a grafická část ÚAP byla rovněž vlastními
silami a ve spolupráci s fir. T-mapy a T-Plan.
Posouzení všech těchto poznatků, vlastní znalosti území, názorů kolegů na tématické
problémy daného území se sjednocením na závěrečných výstupech jednotlivých témat u
různorodých území pro „rozbor URÚ“ bylo obtížné; při hodnocení vnitřních problémů konkrétních
území pohled krajského úředníka (z nadhledu a v širších souvislostech) nemusí být zcela přesný a
odpovídat konkrétním potřebám území;
Z výše uvedeného vyplývá, že pro objektivitu vyhodnocení rozboru URÚ je pro další aktualizaci
ÚAP zásadní oponentura ze strany ORP. OÚP předpokládá, že v I. pol. 2012 bude provedeno
zhodnocení ÚAP ÚK ve smyslu přeformulování, doplnění nebo vypuštění některých irelevantních,
nesouvisejících či nepatřičných závěrů nebo hodnocení;
Aktuální ÚAP ÚK jsou zveřejněny na „krajských stránkách (www.kr-ustecky.cz – rozvoj kraje –
územní plánování – úroveň krajská – ÚAP 1. úplná aktualizace; v současné době se odesílá ÚAP
ÚK na MMR a MŽP;
Při tvorbě 1. aktualizace ÚAP ÚK podle metodiky MMR došlo i ke zpracování „kartogramu“, kde
byla použita data ze statistického úřadu za rok 2009/10 odpovídající kategoriím 3 pilířů – s
ohledem na relativní aktuálnost použitých dat, se lze domnívat, že právě tato hodnocení, resp. jeho
výstupy, budou při dalších aktualizacích porovnatelnými údaji o stavu a vývoji území; tento postup
lze aplikovat i v ÚAP ORP
Datová část ÚAP akcentuje aktualizaci ÚAP především jako souhrn informací o území a
prostřednictvím jednotného datového modelu ÚK (pořádek v datech) může do budoucnosti vést k
dalším možnostem využití ÚAP;
Hlavní využití výstupů z ÚAP je jejich použití pro zpracování zadání ÚPD obcí a uspořádání
námětů k řešení problémů popsaných v ÚAP ORP (ÚK), vč. stanovení postupů a priorit, jak a kdy
tyto problémy řešit;
V I. pol. 2012 budou realizována jednotlivá setkání k problematice RURÚ s jednotlivými ORP.

Datový model ÚK - Ing. Lukáš Morche
Pracovní skupina k datovému modelu Ústeckého kraje působí prvním rokem. Ustanovena byla na
začátku roku 2011 ve složení ze zástupců ORP (Litoměřice, Roudnice nad Labem, Ústí nad
Labem, Kadaň), zástupců projektantů územních plánů (Ing. Arch. Pospíšil, Ing. Arch. Olžbut),
zástupců kraje a spol. T-Mapy. V případě zájmu se mohou do prac. skupiny zapojit další zájemci –
skupina je otevřená (efektivně do 10 účastníků). Zabývá se podněty na úpravu DM ÚK a
souvisejících dokumentů (Metodika zpracování, tech. dokumentace, atd.), které vzešly zejména z
dotazníkového šetření mezi zpracovateli ÚP a pořizovateli. K dnešnímu dni se prac. skupina sešla
4x. Dosavadními výsledky jsou:
Metodika jednotného zpracování ÚP v technologii GIS/CAD – byla upravena, byly odstraněny
nalezené chyby, bylo doplněno vysvětlení některých nejasností, například členění PRZV (plochy s
rozdílným způsobem využití) do úrovní, byla doplněna zejména o kapitoly „úvod“, kde se uživatel
dozví jaké jsou důvody a očekávané výsledky zavádění DM ÚK a dále o kapitolu „organizační
část“, kde je zejména stanoven přesný režim dobrovolných kontrol správnosti zpracování dat v DM
ÚK – způsoby předání, termíny, co se kontroluje, a další. Nově byla zřízena emailová adresa pro
zasílání připomínek k DM: datovy.model@kr-ustecky.cz
Technická dokumentace – bude zlepšeno její členění, budou doplněny grafické oddělovače
jednotlivých jevů pro lepší orientaci. Na konci dokumentace bude seznam jevů ve vrstvách s
doplněnými kódy JEV_ID.
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Datový model ÚAP/ÚPD – na žádost zpracovatelů ÚAP budou doplněny některé položky
(např. některá podrobná ochranná pásma, záplavové území Q10, el. vedení NN a další), u
některých prvků budou rozšířeny kategorie, kterých mohou nabývat (za účelem souladu s datovými
modely poskytovatelů údajů o území), u PRZV dojde ke zmenšení množiny STAV_ID, kterých
můžou jednotlivé plochy nabývat pouze na „stav a návrh“. Rezerva bude nově vymezena v
samostatné vrstvě, a další. Upravená verze DM ÚK bude distribuována na začátku února 2012 a
bude označena jako verze 3.2.
Symbologie ÚAP/ÚPD – na žádost zpracovatelů ÚP bude upraveno zobrazení zastavitelných
ploch nově za použití výplňového šrafovaného symbolu. Novou symbologii ÚAP/ÚPD k datovému
modelu ÚAP/ÚPD verze 3.2 pořídí krajský úřad v licenci pro všechny obce Ústeckého kraje s
technickou podporou na rok 2012 a 2013 a bude distribuována společně s datovým modelem na
začátku února 2012.
Dále upozorňujeme na webovou aplikaci SDM (správa datových modelů), která slouží jako
podpůrný nástroj pro práci s datovým modelem ÚAP/ÚPD, a která je nově k dispozici po registraci
zdarma k využití na adrese http://sdm.tmapy.cz/sdm2

Dotace kraje na ÚP v r. 2012 - Ing. Jolana Novotná
Systém podpory kraje směrem k obcím přes POV zůstává stejný
a) Převedení dat nových, již vydaných územních plánů, zahrnující právní stav ke dni vydání poslední
změny ÚP, do struktury DM ÚK pro ÚP podle „Metodiky jednotného zpracování územně
plánovacích dokumentací v GIS (CAD)“. Příjemci - do 10 000 obyvatel, max. výše dotace 50 tis.
Kč (intenzita podpory 100%),
b) Podpora zpracování nových ÚP obcí – příjemci podpory do 5 000 obyvatel, max. výše dotace 200
tis. Kč (50%), podmínky zpracování dat. části – viz. výše
Dotace nejsou na Změny ÚP!
Musí být dodržena struktura a náležitosti DM ÚK – viz společná dohoda mezi ÚK a ORPy z
09/2010 . Symbologie není požadována, zůstává pouze doporučena.
Pro informaci je přiložen:
text ujednání ze smlouvy mezi obcemi a krajem k dotaci na převedení dat již vydaného ÚP do DM:
Závaznou podmínkou pro poskytnutí dotace je převedení dat ÚPD vydané podle z. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zahrnující právní stav ke dni vydání poslední
změny ÚPD a jejich předání k využití Krajskému úřadu Ústeckého kraje (KÚ ÚK) na CD nosiči. Datová část ÚPD
bude odevzdána ve vektorech, v souřadnicovém systému S-JTSK a bude splňovat strukturu a náležitosti
datového modelu ÚK pro ÚPD podle „Metodiky jednotného zpracování ÚPD v GIS (CAD)“. CD nosič včetně
potvrzení Odboru informatiky a vnitřních věcí KÚ ÚK o provedení kontroly zapracování dat do datového modelu
(pozn.: kontroly budou prováděny do 14 dnů od podání) bude obcí předán současně se závěrečným vyúčtováním
na Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK. Datový model vč. metodiky poskytne Odbor územního plánování a
stavebního řádu KÚ ÚK.

text ujednání ze smlouvy mezi obcemi a krajem k dotaci na zpracování nového ÚP v DM:
Závaznou podmínkou pro poskytnutí dotace je předání ÚPD k využití Krajskému úřadu Ústeckého kraje (KÚ ÚK)
v digitální podobě včetně datové části na CD nosiči. Datová část ÚPD bude odevzdána ve vektorech, v
souřadnicovém systému S-JTSK a bude splňovat strukturu a náležitosti datového modelu ÚK pro ÚPD podle
„Metodiky jednotného zpracování ÚPD v GIS (CAD)“. CD nosič včetně potvrzení Odboru informatiky a vnitřních
věcí KÚ ÚK o provedení kontroly zapracování dat do datového modelu (pozn.: kontroly budou prováděny do 14
dnů od podání) bude obcí předán současně se závěrečným vyúčtováním na Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK.
Datový model vč. metodiky poskytne Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ ÚK.

Vyhlášení dotace v 01/2012 + bude vyhlášen i konečný termín do kdy musí být žádost na KÚ ÚK
doručena 24. 2. 2011.
Nově bude v žádosti požadováno prohlášení o vydání ÚP v případě žádosti o dotaci na převedení
dat vydaného ÚP do DM a prohlášení, že dotace na ÚP nebyla krajem obci přidělena již v
minulosti.
Dle evidence OÚP (z 02/2011) skončí k 31.12.2015 (§ 188 SZ) platnost 187 ÚPD.
Veškeré dokumenty k POV z r.2011 jsou na webu kraje – pod odkazem dotace a granty.

4

Kontroly ÚPČ, evidence (iLAS), datum vydání OOP - Ing. Claudia Řípová
Kontroly
kontrolované subjekty v roce 2011
MěÚ Bílina, MěÚ Podbořany, MěÚ Šluknov, MěÚ Jílové - činnost odborů zajišťujících ÚPČ ne vždy
probíhá zcela v souladu s požadavky SZ (a vyhlášky)
časté nedostatky:
Nepředání dokladové části obci
Neúplné nebo chybně vyplněné záznamy o účinnosti – nesoulad s § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
datum vydání a datum nabytí účinnosti této ÚPD v souladu s platnou legislativou - opatřit
záznamem o účinnosti odůvodnění (pokud není svázáno s „výrokovou“ částí).
Nepředávání jak ÚPD, tak ÚAP (úplná aktualizace) (popř. ÚS) tzv. „sami sobě“ = tam, kde je
pořizovatel a stavební úřad pod jedním MěÚ je třeba předávacím protokolem poskytnout ÚPD/ÚAP
stavebnímu úřadu ve smyslu § 165 odst. 1 SZ a § 166 odst. 3 SZ.
Oznámení „jednotlivě“ všem DO údaje o vydané ÚPD nebo její změně a místech, kde je možné do
této ÚPD a její dokladové dokumentace nahlížet.
Oznámení „jednotlivě“ všem DO údaje o místech, kde je možno nahlížet do územní studie.
Kontroly 2012
1. pololetí (dle již schváleného plánu kontrol ÚK na 1. pololetí 2012)
duben – MěÚ LOVOSICE
květen – MěÚ VARNSDORF
co kontrolujeme a požadujeme:
V souladu s ust. § 129b) odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, požadujeme při zahájení kontroly předložit písemně níže uvedené podklady:
1. platný organizační řád městského úřadu a náplň činnosti odboru a případně oddělení zajišťující
činnosti pořizovatele podle SZ;
2. jmenný seznam úředníků zajišťujících územně plánovací činnost dle SZ
3. průkaz zvláštní odborné způsobilosti úředníků v oblasti územního plánování (datum a číslo
osvědčení), popř. seznam pracovníků ke zkoušce přihlášených s předpokládaným termínem
složení zkoušky
4. přehled platných ÚPD včetně změn obce s rozšířenou působností
5. přehled ÚP a RP (z podnětu nebo na žádost) vč. změn pořizovaných dle ust. § 6 odst.1) písm. a)
SZ (pro svou potřebu)
6. přehled ÚPP, pořizovaných dle ust. § 6 odst. 1) písm. b) SZ (pro svou potřebu) a prověřené dle ust.
§ 185 odst. 4 SZ
7. přehled ÚP, RP (z podnětu nebo na žádost) vč. změn a ÚS, které pořizuje ÚÚP na žádost obce dle
ust. § 6 odst.1 písm. c) SZ
8. přehled zastavěných území (ZÚ), které pořizuje ÚÚP na žádost obce dle ust. § 6 odst. 1 písm. d)
SZ vč. již vydaných OOP
9. seznam územně plánovacích informacích (ÚPI) poskytnutých ÚÚP dle ust. § 21 odst. 1 písm. a),
případně písm. b) SZ
10. počet stanovisek vydaných ÚÚP jako DO dle ust. § 6 odst. 1 písm. e) a f) SZ (dohromady)

dodržení zákonnosti po vydání ÚPD (OOP) a jejich změn ÚPP
dle ust. § 165 odst. 1 SZ - ukládání ÚPD
dle ust. § 165 odst. 2 SZ - zveřejnění údajů o vydané ÚPD
dle ust. § 162 odst. 5 SZ - návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
dle ust. § 166 odst. 3 SZ - ukládání ÚS
dle ust. § 14 odst. 1 a 2 cit. vyhlášky - záznam o účinnosti
dle ust. § 166 odst. 1 SZ - ukládání a poskytování ÚAP (úplná aktualizace)
dle ust. § 166 odst.2 SZ - zveřejňování ÚAP (úplná aktualizace)
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Evidence iLAS - info
§ 162 odst. 2 písm. a) SZ – předmětem evidence ÚPČ jsou údaje o ÚPD a průběhu jejího
pořizování
§ 162 odst. 5 SZ – ÚÚP podává KÚ návrhy na vložení dat do evidence ÚPČ za svůj správní obvod
§ 162 odst. 7 SZ → § 22 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – podkladem pro zápis do evidence ÚPČ
jsou průběžně vyplňované registrační listy ÚPD a ÚS → v průběhu pořizování ÚPD, popř. ÚS
postačí poslat průběžně doplňovaný RL na adresu (ripova.c@kr-ustecky.cz) a KÚ ÚK UPS zápis v
iLASu zajistí
Po vydání ÚPD je nezbytné kompletně vyplněný originál RL (s podpisem a razítkem) zaslat
oficiálně poštou KÚ ÚK UPS k zapsání a založení – popř. přiložený v dokumentaci
§ 22 odst. 2 SZ – formuláře RL jsou obsahem příloh č. 14 -18 vyhlášky – vyplňujte jen jedno
datum-popř. druhé do poznámky- v elektronické podobě omezeno počty znaků na jednu poznámku

Datum vydání (nabytí účinnosti) OOP
§ 54 odst. 2 SZ – zastupitelstvo vydává ÚP. ÚP je vydáván formou OOP (§ 43 odst. 4 a § 192
SZ)→ upravuje SŘ
OOP se oznámí veřejnou vyhláškou § 173 odst. 1 SŘ (OOP je forma „rozhodnutí“)
dle § 71 odst. 2 písm. c) SŘ se vydáním rozhodnutí rozumí vyvěšení veřejné vyhlášky (doručuje se
veřejnou vyhláškou § 25 SŘ -15. dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou) → opět
zpět do SZ = speciální úprava (vůči SŘ) v § 20 odst. 1 SZ, tj. zveřejňuje-li se písemnost na více
úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
nejpozději.
(potvrzeno rozsudkem NSS 1 Ao 3/2009 – 87 (změna č. 2 ÚP obce Polešovice)

Potvrzení souladu s nadřazenou ÚPD - Ing. Zdenka Švehlová
(rozsudek 2 Ao 6/201 -210 ze dne 27.10.2011 - Hlučín)
Jedná se o případ, kdy posouzení předkládané ÚPD obce podle § 51 SZ bylo krajským úřadem
provedeno za platnosti ÚP VÚC; přitom ke dni vydání ÚPD obce byly již účinné ZÚR kraje. NSS se
v rozsudku vyslovil tak, že otázku souladnosti ÚPD obce s nadřazenou ÚPD kraje nemůže posoudit
sám pořizovatel, ani zastupitelstvo obce, ale je třeba získat stanovisko krajského úřadu. Důvodem je
skutečnost, že předchozí stanovisko krajského úřadu (soulad s VÚC) je nevyužitelné pro svou
neaktuálnost, přičemž zajištění tohoto stanoviska je plně na pořizovateli ÚPD obce (§ 51 odst.1 SZ).
Doporučení:
Nejlépe před zahájením řízení o ÚPD obce podle § 52 SZ je třeba, aby pořizovatel požádal krajský
úřad o potvrzení souladu se ZÚR ÚK ve smyslu § 51 SZ. Konkrétní případy (různá stadia pořizování
ÚPD, míra ovlivnění ÚPD obce ze ZÚR, apod.) je třeba posuzovat individuálně; rozhodným dnem je
den účinnosti ZÚR ÚK, tj. 20.10.2011.

Novela soudního řádu správního (SŘS) – Ing. Jolana Novotná
– Parlamentem přijat zák.č. 303/2011 Sb. 6.9.2011 - účinnost od 1.1.2012
Změna věcné příslušnosti v řízeních o zrušení OOP (jeho části) - svěřena Krajským soudům (NSS
bude dále rozhodovat jen v řízeních o kasačních stížnostech proti rozhodnutí Krajských soudů)
Novela upravuje aktivní legitimaci k podání návrhů na zrušení OOP (ruší legitimaci MV), stanoví lhůtu
pro podání návrhů (3 roky ode dne nabytí účinnosti OOP +platí i pro OOP s nabytím účinnosti před
účinností této novely,tj. před 1.1.2012) a prodlužuje lhůtu pro rozhodování o nich na 90 dnů (shodně
se správním řádem).
Zásada koncentrace v řízení – obsahuje-li návrh na zrušení stanovené náležitosti, nelze je v dalším
řízení rozšiřovat o další návrhové body; omezit je ale navrhovatel může.
Počet osob zúčastněných na řízení se může rozšířit podle toho zda se může návrh dotýkat jejich
práv; v případě velkého počtu zúčastněných osob nebo osob, které nelze jednotlivě určit, může soud
rozhodnout, že tito mohou uplatňovat svá práva pouze přes svého společného zmocněnce.
Úprava rozsahu přezkumu – soud bude vázán rozsahem a důvody návrhu
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Účastník řízení o návrhu na zrušení OOP má právo na náhradu nákladů řízení (jedná se o běžné
žalobní řízení)
Soudní řízení zahájená do 31.12.2011 se dokončí podle dosavadních práv.předpisů.

Zaznamenal: odd. OÚP – 01/2012
Za správnost: ing. Novotná, 31.1.2012

Příloha: presenční listina
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