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V. Územní plán (ÚP) § 43 až 60 SZ
Územní plán je z hlediska obce a jejích občanů nejdůležitějším nástrojem územního plánování, 
občan se s ním setkává přímo či nepřímo nejčastěji, a proto je mu třeba věnovat největší pozor-
nost. Je to proto, že územní plán je nejčastěji se vyskytující územně plánovací dokumentací, 
která se týká bezprostředně místa bydliště občana nebo jeho nemovitostí (staveb a pozemků).
V následujícím textu je proto problematika územního plánu popsána podrobněji než v případě ostatních 
nástrojů územního plánování.
Občanům lze doporučit, aby se seznámili s platným územním plánem, má-li obec tuto dokumentaci 
vydanou. Pokud obec pořizuje územní plán nebo jeho změnu, lze občanům doporučit účastnit se po-
řizování od samého počátku, zejména však účastnit se veřejného jednání k návrhu územního plánu 
nebo jeho změny.
Nahlédnutí do územně plánovací dokumentace, zejména do územního plánu, se doporučuje již 
při prvních úvahách o záměru, který se týká výstavby, změny stavby, změny využití stavby nebo pozem-
ku apod. Předejde se tak případným komplikacím a průtahům při územním a stavebním řízení, mnohdy 
také zbytečným nákladům na přepracování projektové dokumentace nebo její zbytečnou tvorbu. 
V platném územním plánu je třeba sledovat zejména skutečnosti, které určují, jakým způsobem 
mohu být jednotlivé plochy (pozemky) v území využívány, a též další skutečnosti, ze kterých mohou pro 
občana následně vyplývat určité důsledky (např. povinnosti, výhody či nevýhody z hlediska vlastnického 
práva, věcná břemena apod.).
Je třeba věnovat též pozornost možným změnám územního plánu, které mohou být pořizovány ke kaž-
dému platnému územnímu plánu. Změny, pořízené dle stávajícího stavebního zákona, jsou zahrnuty 
v úplném znění územního plánu. Úplné znění se vyhotoví po vydání příslušné změny a opatří se 
záznamem o účinnosti. V případě starších změn dříve zpracovaných územních plánů nemusí být tyto 
změny součástí původních výkresů územního plánu, ale mohou být na samostatných výkresech. 

Musí či nemusí mít obec územní plán
Pořízení územního plánu obcí je dobrovolné. Stavební zákon neukládá povinnost ÚP pořizovat. Každá 
obec tedy nemusí mít územní plán. V praxi je pořízení ÚP spíše pravidlem a většina obcí jej má. 
V některých obcích je možné se setkat se staršími, dosud platnými územními plány pod názvy 
územní plán sídelního útvaru (ÚP SÚ, příp. ÚPn SÚ) nebo územní plán obce (ÚPO). Tyto územní 
plány byly pořizovány a schvalovány podle již zrušeného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Současný 
stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) ponechává uvedené územní plány v platnosti 
maximálně do 31. 12. 2022. Do tohoto data je třeba tyto územní plány upravit, v rozsahu provedené 
úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti, nebo je nahradit novým územním plánem. Územně 
plánovací dokumentace pořizovaná a vydaná pro celé území obce se podle současného stavebního 
zákona, nazývá jednoduše územní plán (ÚP).

Jaké jsou dopady toho, zda obec má či nemá územní plán
Bez pořízení územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tj. plochy pro novou výstav-
bu, mimo zastavěné území. 
Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů nesmí být v rozporu s platným územním plánem, 
některé dotační tituly mohou být na územní plán přímo vázány.
Vymezení zastavěného území je jedním z předpokladů pro rozhodování v území pouhým územ-
ním souhlasem nebo na základě zjednodušeného územního řízení.

Kdo územní plán pořizuje
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení pořizuje územní plán nebo jeho změnu pro území 
své obce obecní úřad, který splňuje kvalifi kační požadavky, nebo požádá o pořízení úřad územ-
ního plánování nebo obecní úřad, který kvalifi kační požadavky splňuje. 
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Co je podnětem k pořízení územního plánu
Podnětem k pořízení změny ÚP nebo nového ÚP je zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplat-
ňování ÚP v uplynulém období, ve které jsou obsaženy pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP 
v rozsahu zadání změny, nebo návrh na pořízení nového ÚP.
Podnětem k pořízení ÚP nebo jeho změny může být též vlastní podnět zastupitelstva obce nebo 
návrh na pořízení ÚP, který může podat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická či právnická osoba, 
mající vlastnická či obdobná práva k pozemku či stavbě na území obce nebo oprávněný investor.
Za podnět lze považovat i případy, kdy je obec povinna uvést ÚP do souladu s případným rozhod-
nutím o zrušení rozhodnutí o námitkách, s vydanou územně plánovací dokumentací kraje, se 
schválenou politikou územního rozvoje, jelikož nelze rozhodovat dle částí ÚP, které jsou v rozporu 
s uvedenými dokumenty.

Kdo hradí náklady na pořízení územního plánu
Obec, která rozhodla o pořízení ÚP nebo jeho změny, hradí náklady na mapové podklady a na zpra-
cování ÚP projektantem, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění ÚP 
po jeho změně. Pořizovatel hradí náklady spojené s projednáním ÚP. Navrhovatel (tj. ten, kdo podal 
u obce návrh na pořízení nového ÚP nebo jeho změny) hradí náklady na pořízení změny ÚP, pokud 
je její pořízení vyvoláno jeho výhradní potřebou a obec podmíní její pořízení částečnou nebo úplnou 
úhradou nákladů navrhovatelem. Kraj hradí náklady na pořízení změny ÚP, pokud její pořízení vyplývá 
ze ZÚR nebo z jejich aktualizace a pokud část aktualizace vyvolávající změnu ÚP nebyla vydána na zá-
kladě výhradní potřeby dotčené obce. 

Na jakém území je územní plán závazný
ÚP se pořizuje pro celé území obce a na tomto území je též po nabytí účinnosti závazný. 
Pro které další nástroje a úkony územního plánování je územní plán závazný
ÚP je po nabytí účinnosti závazný pro pořizování a vydávání regulačních plánů zastupitelstvem obce 
a pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 

Co v územním plánu najdeme
Každý z územních plánů zahrnuje textovou část a grafi ckou část. 
ÚP stanoví koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání 
území obce (tj. urbanistickou koncepci), koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury 
(tj. dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství). 
ÚP vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejm. zastavitelné plochy, plochy změn v krajině, plochy 
přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy 
a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
ÚP může vymezit plochu nebo koridor, kde je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci (tj. smlouvou s vlastníky pozemků a staveb dotčených navrhovaným záměrem), zpracová-
ním územní studie nebo vydáním regulačního plánu.
V zastavěném území ÚP řeší zejména jeho plošné a prostorové uspořádání, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a stanovení podmínek využití těchto ploch. Plo-
chy s rozdílným způsobem využití jsou plochy vymezené dle stávajícího nebo požadovaného způsobu vy-
užití; určují, pro jaký účel či funkci jsou plochy určeny, jakým způsobem může být daná plocha využívána.
V nezastavěném území ÚP řeší zejména jeho plošné a prostorové uspořádání, vymezení ploch s roz-
dílným způsobem využití, územního systému ekologické stability, cestní sítě, protierozních opatření, 
ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a stanovení podmínek využití 
těchto ploch.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití ÚP stanovuje převažující účel využití (tj. hlavní využití, je-li 
možné je stanovit), přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití.
ÚP stanovuje podmínky prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného 
rázu, tj. např. výškovou regulaci zástavby, charakter a strukturu (způsob) zástavby, rozmezí výměry 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití (tj. jak velká část pozemku může být zastavěna),
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ÚP vymezí veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obra-
ny a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
a vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Součástí územního plánu je i jeho odůvodnění, ve kterém najdeme zejména zdůvodnění daného 
řešení včetně vybrané varianty řešení, vyhodnocení účelného využití zastavěného území, vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch a též koordinační výkres, který zahrnuje jak limity využití území, 
tak řešení navržené územním plánem.

Na co se v územním plánu především soustředit 
Je třeba se podívat zejména na hlavní výkres (v některých starších dokumentacích nazývaný kom-
plexní urbanistický návrh). Hlavní výkres obsahuje zejména hranice zastavěného území, urbanis-
tickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně a dále koncepci uspořádání krajiny (vč. ploch změn v krajině, územního sys-
tému ekologické stability, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, dobývání ložisek nerostných 
surovin atd.), veřejné infrastruktury (včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infra-
strukturu), ploch a koridorů pro územní rezervy.
Urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury lze popř. zpraco-
vat na samostatných výkresech. Na samostatných výkresech, které jsou z hlediska občana též důležité, 
najdeme vždy veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, popř. pořadí změn 
v území (tzv. etapizace).
Nové územní plány obsahují výkres základního členění území obsahující důležité informace, zejm. 
hranice zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch změn v krajině, ploch a korido-
rů územních rezerv a také ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
uzavřením dohody o parcelaci (vymezení ploch, kde jsou stanoveny některé podmínky pro rozhodování 
v území, z jiného výkresu nezjistíme), zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu 
a vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu.
Dalšími důležitými údaji obsaženými v územním plánu jsou limity využití území, které vyplývají jednak 
z právních předpisů (např. ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení vysokého napětí) nebo 
jsou stanoveny na základě právních předpisů (např. výpočtem určené ochranné pásmo zemědělské 
živočišné výroby) anebo plynou z vlastností území (např. území ohrožené sesuvy půdy). V územních 
plánech, vydaných podle současného stavebního zákona, jsou limity využití území zahrnuty v koor-
dinačním výkresu v odůvodnění územního plánu, ve starších územních plánech je obvykle najdeme 
v závazné části územního plánu.

Jak územní plán číst
Barevné rozlišení jednotlivých ploch a případný kód v dané ploše určují, pro jaký způsob využití (účel) 
je plocha vymezena. Ve většině územních plánů jsou rozlišovány plochy bydlení, občanského vybavení 
(kultura, administrativa, školství, obchod, sport, služby aj.), výroby a skladování (zemědělství, průmysl, 
podnikání apod.), dopravní infrastruktury (železnice, silnice, parkování atd.), technické infrastruktury 
(čistírny odpadních vod, regulační stanice, vodojemy apod.), veřejných prostranství a další.
Nezbytnou součástí výkresů je legenda. Barevně vyznačené ploše (někdy doplněné značkou umístě-
nou v této ploše) musí odpovídat plocha stejné barvy a označení v legendě, u které je uveden název 
(popis) plochy. Pod takto zjištěným názvem plochy najdeme v textové části územního plánu podmínky 
využití dané plochy (ve starších územních plánech takzvané regulativy). V podmínkách využití plochy 
se zpravidla uvádí hlavní využití plochy (např. bydlení), přípustné využití plochy (např. v rámci ploch 
bydlení mohou být přípustné individuální garáže, zahrady) a nepřípustné využití plochy (např. v rámci 
ploch bydlení mohou být nepřípustné stavby pro výrobu a zemědělství), příp. se stanoví podmíněně 
přípustné využití těchto ploch (tj. uvedou se podmínky, za jakých lze v ploše umístit určitou stavbu či 
využívat plochu pro určitý účel, zde je při povolování rozhodující skutečnost, zda záměr splňuje podmín-
ku, která je u podmíněného využití uvedena, např. ochranu vnitřních prostor určených pro bydlení před 
nadměrným hlukem). U nových územních plánů jsou dále uvedeny podmínky prostorového uspořá-
dání území včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástav-
by, stanovení charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití). Některé podmínky platné zpravidla pro více ploch jsou popsány 
i v jiných kapitolách textové části.
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Je možné z územního plánu dovodit, zda je jím dotčen konkrétní pozemek 
či stavba

ÚP se zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 a vy-
dává se zpravidla v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000. Měřítka mapových podkladů, nad nimiž se ÚP 
zpracovává, zpravidla umožňují dovodit konkrétní pozemek (parcelu) či stavbu, které budou záměrem 
navrženým v ÚP dotčeny. Zejména z důvodu nepřesností katastrálních map lze někdy toto dotčení 
identifi kovat jen přibližně. Přesné určení dotčených pozemků (parcel) či staveb je možné až v případě, 
pokud je pro dané území zpracován regulační pán nebo je pro daný záměr zahájeno územní řízení.

Kde lze do územního plánu nahlédnout
Územní plán, jeho změny i úplné znění územního plánu po jeho poslední změně opatřené záznamem 
o účinnosti je uloženo u obecního úřadu obce, pro kterou byl pořízen a dále také u stavebního 
úřadu a úřadu územního plánování a u krajského úřadu. Nejčastěji se do územního plánu nahlíží 
u stavebního úřadu a obce, pro kterou byl pořízen, a též u úřadu územního plánování.
Územní plán, jeho změna i úplné znění jsou po svém vydání zveřejněny též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup zpravidla na internetových stránkách úřadu územního plánování (tj. úřadu obce s roz-
šířenou působností) a na internetových stránkách obce, pro kterou byl pořízen. Tato dokumentace je 
též přístupná z Portálu územního plánování Ústavu územního rozvoje viz: http://portal.uur.cz/nastro-
je-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upd-a-upp-obci.asp. Obdobně by měla být zveřejněna zpráva 
o uplatňování územního plánu po jejím schválení zastupitelstvem obce.

Jak zjistím, že je územní plán platný
Platný územní plán je územní plán vydaný po 1. 1. 2007, který je opatřen záznamem o účinnosti, 
v němž je mimo jiné uvedeno datum nabytí účinnosti ÚP nebo jeho poslední změny. 
Pokud nebyl ÚP dle platného stavebního zákona upraven a vydán, pak je maximálně do 31. 12. 2022 
platný územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce schválený po 30. 6. 1992 a před 1. 1. 
2007 a opatřený schvalovací doložkou, ve které je mimo jiné uvedeno datum, kdy byl ÚP schválen. 
ÚP sídelního útvaru schválený před 1. 7. 1992 je neplatný.
Platnost územního plánu si lze ověřit v evidenci územně plánovací činnosti v databázi iLAS, která je 
přístupná na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje: http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp. 

Účast veřejnosti při pořizování územního plánu
Občané by se měli aktivně účastnit pořizování územního plánu, který nejčastěji a většinou i nejvíce 
může ovlivnit jejich zájmy v území. Lze však doporučit i účast na pořizování zásad územního rozvoje 
a regulačního plánu. 
Územní plán (též regulační plán či zásady územního rozvoje) je pořizován v součinnosti orgánů 
obce, orgánů veřejné správy, kraje a za aktivní účasti veřejnosti. 
Právo občanů aktivně se účastnit pořizování územního plánu (též regulačního plánu či zásad 
územního rozvoje) je zajištěno:
 ●  zveřejňováním písemností (oznámení o konání společného jednání, konání veřejného projed-

nání, zadání ÚP, návrhu ÚP),
 ●  možností uplatnit připomínky, popř. námitky (k zadání ÚP, k návrhu ÚP), 
 ●  účastnit se veřejného projednání návrhu ÚP,
 ●  zastupováním občanů zmocněným zástupcem veřejnosti (za podmínek daných stavebním 

zákonem). 
Písemnosti, vč. výkresů územního plánu, se doručují veřejnou vyhláškou a zveřejňují vyvěšením 
na úřední desce. 
Stavební zákon rozlišuje pojmy připomínka a námitka. Zatímco připomínku může podat kdokoliv 
k zadání i návrhu územního plánu, námitku mohou podat pouze v rámci veřejného projednání ná-
vrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti.
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Na veřejném projednání provede projektant výklad k objasnění projednávaného návrhu územního 
plánu a v něm obsažených záměrů. Pokud větší, stavebním zákonem určený počet občanů (§ 23 SZ) 
uplatňuje stejnou (věcně shodnou) připomínku, mohou být zastupováni zástupcem veřejnosti, kterého 
svými podpisy zmocní k podání námitky. 
Kontakt obce s pořizovatelem a její dohled nad pořizováním a návrhem řešení ÚP zajišťuje určený 
zastupitel.

Fáze pořizování územního plánu a účast veřejnosti v nich

1. Podnět k pořízení ÚP § 44, § 54, § 55 SZ
Důvodem k pořízení územního plánu nebo jeho změny může být:
 ●  vlastní podnět zastupitelstva obce,
 ●  návrh orgánu veřejné správy,
 ●  návrh občana obce,
 ●  návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 

či stavbě na území obce,
 ●  návrh oprávněného investora, tj. správce či provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné tech-

nické infrastruktury,
a dále též:
 ●  zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování ÚP, která obsahuje pokyny pro zpracová-

ní návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny nebo návrh na pořízení nového ÚP,
 ●  případy, kdy je obec povinna uvést ÚP do souladu s  rozhodnutím o zrušení rozhodnutí o ná-

mitkách nebo s vydanou územně plánovací dokumentací kraje anebo se schválenou politikou 
územního rozvoje.

Veřejnost se nevyjadřuje k podnětům na pořízení územního plánu.

2. Rozhodnutí o pořízení ÚP § 44 SZ
O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce na základě výše uvedeného podnětu.
Veřejnost se nevyjadřuje k rozhodnutí o pořízení územního plánu.

3. Doplňující průzkumy a rozbory § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Pro doplnění zjištění nezbytných pro návrh zadání a pořízení územního plánu, zejména zjištění 
stávajícího funkčního využití území, se zpracovávají doplňující průzkumy a rozbory, které takto doplňují 
územně analytické podklady. Za zpracování doplňujících průzkumů a rozborů zodpovídá pořizovatel.
Veřejnost se nevyjadřuje k doplňujícím průzkumům a rozborům.

4. Zadání ÚP § 47 SZ
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě územně analy-
tických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů (popř. i územní studie, je-li k dispozici), 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu.
Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému 
úřadu a zajistí jeho zveřejnění veřejnou vyhláškou na úřední desce. 
K návrhu zadání může každý do 15 dnů ode dne doručení u pořizovatele uplatnit písemné připomínky.
Zadání ÚP schvaluje zastupitelstvo obce. V odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgá-
nu zastupitelstvo obce uloží v zadání zpracování variantního řešení návrhu ÚP.
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5. Návrh ÚP § 50 a 51 SZ
Na základě schváleného zadání ÚP pořizovatel zajistí pro obec zpracování návrhu ÚP vč. případného 
vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, je-li požadováno, a zajistí jeho zveřejnění veřejnou 
vyhláškou na úřední desce.
Nad zpracovaným návrhem ÚP a vyhodnocením vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud se zpraco-
vává, se vede společné jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi. 
K návrhu ÚP může každý do 30 dnů ode dne doručení u pořizovatele uplatnit písemné připomínky 
a dotčené orgány do 30 dnů ode dne společného jednání stanoviska.
Následně sdělí pořizovateli krajský úřad své stanovisko k návrhu ÚP. Pokud ÚP obsahuje varianty řeše-
ní, předloží pořizovatel zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru nejvhodnější varianty. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zajistí upravení ná-
vrhu ÚP projektantem dle výsledku projednání. Takto upravený a posouzený návrh ÚP se předkládá 
k veřejnému projednání.
Vyhodnocení připomínek se v této fázi pořízení územního plánu neprojednává. Vypořádání připomínek 
se připomínkujícím jednotlivě nezasílá.

6. Veřejné projednání ÚP § 52 a 53 SZ
Pořizovatel zveřejní veřejnou vyhláškou na úřední desce upravený návrh ÚP vč. případného vyhod-
nocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného 
projednání, které se koná nejdříve 15 dnů ode dne zveřejnění.
K upravenému návrhu ÚP může do 7 dnů ode dne veřejného projednání u pořizovatele každý uplatnit 
písemné připomínky, vlastníci pozemků a staveb, kteří jsou návrhem ÚP dotčeni, oprávněný inves-
tor a zástupce veřejnosti mohou vznést písemné námitky (mj. vč. odůvodnění a vymezení území do-
tčeného námitkou) a dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem, které 
byly změněny od společného jednání.
Veřejné projednání je hlavní fází, ve které může veřejnost uplatnit své připomínky, případně ná-
mitky.

7. Vydání ÚP § 54 SZ
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje návrh roz-
hodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek a návrhy doručí dotčeným orgánům a kraj-
skému úřadu a vyzve je, aby k nim do 30 dnů uplatnily stanoviska. Je-li to nezbytné, pořizovatel zajistí 
úpravu návrhu ÚP dle výsledků projednání. Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu ÚP zejm. se zásada-
mi územního rozvoje, politikou územního rozvoje a požadavky SZ a dalších právních předpisů a jsou-li 
všechny náležitosti ÚP v pořádku, předloží návrh na vydání ÚP zastupitelstvu obce, které po ověření, 
že ÚP není v rozporu s PÚR, ZÚR, výsledkem řešení rozporů a stanovisky dotčených orgánů územ-
ní plán vydá. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách je součástí odůvodnění vydaného 
územního plánu. V této fázi občané již nemohou návrh ÚP připomínkovat, dozvědí se však, jak 
byly jejich připomínky vyhodnoceny, resp. jak bylo rozhodnuto o jejich námitkách. Vyhodnocení 
připomínek ani rozhodnutí o námitkách se jednotlivým připomínkujícím individuálně nezasílá.

8. Nabytí účinnosti ÚP § 173 správního řádu, § 55c SZ
Vydání územního plánu se oznamuje veřejnou vyhláškou. ÚP nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyvěšení ÚP. Změna ÚP nabývá účinnosti dnem doručení změny ÚP a úplného znění ÚP 
veřejnou vyhláškou.

9. Změny ÚP § 55 až § 55c SZ
Do 4 let od vydání ÚP a poté nejméně jednou za čtyři roky předloží pořizovatel zastupitelstvu zprávu 
o uplatňování ÚP v uplynulém období, která zpravidla obsahuje pokyny pro zpracování změny ÚP 
v rozsahu zadání změny ÚP, příp. návrh na pořízení nového ÚP. 
Další podněty k pořízení změny ÚP jsou obdobné jako výše uvedené podněty k pořízení ÚP a může 
je tedy mj. podat občan obce nebo fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná 
práva k pozemku nebo stavbě na území obce.
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Na základě této zprávy nebo z jiného podnětu rozhodne zastupitelstvo obce o případné změně územ-
ního plánu.
Změna ÚP se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí obdobnými postupy jako 
nový územní plán. Je-li třeba změnou ÚP vymezit nové zastavitelné plochy, je třeba prokázat potře-
bu nových zastavitelných ploch.

Zkrácený postup pořizování změny ÚP
Stavební zákon umožňuje využít též zkrácený postup pořizování změny ÚP, a to při změně nevy-
žadující zpracování variant řešení. Zadání změny ÚP se v tomto případě nepořizuje. V rozhodnutí 
zastupitelstva obce o pořízení změny ÚP a o jejím obsahu se pak výslovně uvede, že změna bude 
pořizována zkráceným postupem. 
Při pořizování změny ÚP zkráceným postupem se nekoná společné jednání ani upravení návrhu 
změny před veřejným projednáním, ale koná se přímo veřejné projednání, a to obdobným postupem 
jako veřejné projednání územního plánu, přitom každý může do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
u pořizovatele uplatnit písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb, kteří jsou návrhem změny 
ÚP dotčeni, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou vznést písemné námitky.
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VI. Zastavěné území (ZÚ) § 58 až § 60 SZ
Kdy se pořizuje vymezení zastavěného území samostatným postupem
Nemá-li obec vydán územní plán, může pořídit pouhé vymezení zastavěného území samostatným po-
stupem. Při tomto postupu je třeba uvnitř zastavěného území vymezit nezastavitelné pozemky.
Kdo vymezuje zastavěné území
Nemá-li obec vydán územní plán, může vymezit zastavěné území samostatným postupem svým obec-
ním úřadem, pokud tento splňuje kvalifi kační požadavky, nebo může o vymezení požádat úřad územní-
ho plánování, kterému zároveň předá mapové podklady.
Jaký je účel vymezení zastavěného území
Vymezení zastavěného území slouží zejména k ochraně nezastavěného území před jeho neodůvodně-
nou přeměnou na území zastavěné, k ochraně krajiny, k účelnému a hospodárnému využívání zastavě-
ného území a k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území. 
Vymezení zastavěného území je závazný dokument. Je podkladem pro plánování územního rozvoje 
obce. Je jedním z předpokladů rozhodování o území pouhým územním souhlasem nebo na základě 
zjednodušeného územního řízení, mimo jiné při rozhodnutí o umístění stavby.
Kde mohu vidět vymezení zastavěného území?
Vymezení zastavěného území je uloženo u obce, pro kterou bylo ZÚ pořízeno, u příslušného stavební-
ho úřadu a u příslušného úřadu územního plánování. Vymezení zastavěného území je zpravidla zveřej-
něno na internetových stránkách příslušných obcí s rozšířenou působností.
Jak zjistím, že je vymezení zastavěného území platné 
Vymezení zastavěného území je platné, dokud obec nevydá územní plán, který nabyl účinnosti, nebo 
nevydá nové vymezení zastavěného území. Vymezení zastavěného území není vedeno v evidenci 
územně plánovací činnosti.

Jak se účastnit pořizování samostatného vymezení zastavěného území
Samostatné vymezení zastavěného území se zpracovává dle pravidel stanovených v § 58 až § 60 sta-
vebního zákona. Samotné vymezení je tedy čistě technickou záležitostí, kterou se nenavrhují změny 
v území. Samostatné vymezení zastavěného území se proto veřejně neprojednává.


