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I. Stavební zákon

zovat potĜebu zmČn v území, stanovit požadavky na využívání
a prostorové uspoĜádání území, zejména na umístČní, uspoĜádání a Ĝešení staveb, stanovit podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, usilovat o zmírnČní
nebezpeþí ekologických a pĜírodních katastrof, provČĜovat
hospodárné vynakládání prostĜedkĤ z veĜejných rozpoþtĤ.

1. 1. 2007 nabyl úþinnosti zákon ÿ. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ĝádu (stavební zákon). Stavební
zákon byl novelizován zákonem ÿ. 68/2007 Sb., úÿinným
ode dne 4. 4. 2007 a zákonem 191/2008 Sb., úÿinným ode
dne 3. 6. 2008.
Stavební zákon doplĖují dva další zákony:
 zákon þ. 184/2006 Sb., o odnČtí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbČ (zákon o vyvlastnČní),
 zákon þ. 186/2006 Sb., o zmČnČ nČkterých zákonĤ souvisejících s pĜijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnČní.

Nástroje územního plánování
 územnč plánovací podklady – ÚPP:
územnČ analytické podklady – ÚAP § 26 až 29 SZ
územní studie – ÚS
§ 30 SZ
 politika územního rozvoje – PÚR
§ 31 až 35 SZ
 územnč plánovací dokumentace - ÚPD:
zásady územního rozvoje – ZÚR
§ 36 až 42 SZ
územní plán – ÚP
§ 43 až 57 SZ
regulaþní plán – RP
§ 61 až 75 SZ
 vymezení zastavčného území
§ 58 až 60 SZ
 územní rozhodnutí
§ 76 až 95 SZ
 územní souhlas
§ 96 SZ
 územní opatĝení
§ 97 až 100 SZ

Zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
Ĝádu (stavební zákon – SZ), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
podrobnčji upravuje 7 provádčcích vyhlášek:
 vyhláška þ. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
 vyhláška þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 vyhláška þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti,
 vyhláška þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území,
 vyhláška þ. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znČní vyhlášky þ. 502/2006 Sb.,
(bude v nejbližší dobČ nahrazena novou vyhláškou),
 vyhláška þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního Ĝízení, veĜejnoprávní smlouvy a územního opatĜení,
 vyhláška þ. 526/2006 Sb., kterou se provádČjí nČkterá
ustanovení stavebního zákona ve vČcech stavebního Ĝádu.

III. Postavení obcí v územním plánování

Stavební zákon zavádí Ĝadu nových pojmĤ definovaných v § 2 a 3.

§ 2, 5, 6, 9, 24 SZ

Stavební zákon má úzkou vazbu na zákon þ. 500/2004 Sb.,
správní Ĝád (Sě), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, jehož ustanovení se použijí, nestanoví-li stavební zákon jinak.

Stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánĤ územního plánování. PĤsobnost ve vČcech územního plánování
vykonávají orgány obcí a krajĤ, Ministerstvo pro místní rozvoj
a ve zvláštních pĜípadech Ministerstvo obrany.

II. Územní plánování

Orgány obce a kraje vykonávají pĤsobnost ve vČcech územního plánování jako pĤsobnost pĜenesenou, nestanoví-li
zákon, že o vČci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.
V samostatné pĤsobnosti uplatĖuje rada obce námitky k ZÚR
a pĜipomínky k ÚP sousedních obcí. Orgány obce zajišĢují
rozvoj území obce a ochranu jeho hodnot. Pouze v záležitostech nadmístního významu pĜísluší rozhodování orgánĤm
kraje. V takovém pĜípadČ však musí orgány kraje postupovat
v souþinnosti s orgány dotþených obcí. Ministerstvo zasahuje
do pĤsobnosti orgánĤ krajĤ a obcí jen v záležitostech týkajících se rozvoje území státu, ale i tehdy postupuje
v souþinnosti s orgány pĜíslušných obcí a krajĤ.

Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní þinnost
orgánĤ územního plánování a stavebních úĜadĤ, zamČĜená na
naplĖování cílĤ a úkolĤ územního plánování, za použití jeho
základních nástrojĤ, kterými jsou územnČ plánovací podklady,
územnČ plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Uvedené nástroje územního plánování mají rozdílnou míru právní
závaznosti, proceduru i zpĤsob spoluúþasti správních orgánĤ
a obþanĤ na jejich vytváĜení.
Cílem územního plánování je vytváĜet pĜedpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro soulad podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí, hospodáĜský rozvoj a soudržnosti obyvatel
v území. Územní plánování ve veĜejném zájmu chrání a rozvíjí
pĜírodní, kulturní a civilizaþní hodnoty území, vþetnČ urbanistického, architektonického a archeologického dČdictví.
S ohledem na ochranu krajiny dbá mimo jiné na hospodárné
využívání zastavČného území. Územní plánování usiluje
o dosažení souladu veĜejných a soukromých zájmĤ.

Orgány obcí, které vykonávají pĥsobnost ve včcech
územního plánování v pĝenesené pĥsobnosti, jsou:
 obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, tj. úĜad územního plánování (ÚÚP), jako poĜizovatel zejména poĜizuje
ÚPP, ÚP, RP a vymezení zastavČného území,
 obecní úĜad, který zajistí splnČní kvalifikaþních požadavkĤ pro
výkon územnČ plánovací þinnosti dle § 24 SZ, jako poĜizovatel poĜizuje ÚS, ÚP, RP a vymezení zastavČného území,

Úkolem územního plánování je zjišĢovat a posuzovat stav
území, stanovovat koncepci jeho rozvoje, provČĜovat a posu1

ostatní obecní úĜady jako poskytovatelé informací pro
zpracování ÚPP a ÚPD,
stavební úĜad, který vydává územní rozhodnutí, územní
souhlas a územní opatĜení.

ÚP se vydává pro celé území obce formou opatĝení obecné
povahy podle Sě a je závazný pro rozhodování v území.
Poskytování prostĜedkĤ z veĜejných rozpoþtĤ nesmí být
v rozporu s územním plánem.

Orgánem obcí, které vykonávají pĥsobnost ve včcech
územního plánování v samostatné pĥsobnosti, je zastupitelstvo obce. Rada obce vykonává vČtšinu svých þinností
v pĜenesené pĤsobnosti, s výjimkou uplatĖování námitek
k ZÚR a pĜipomínek k ÚP sousedních obcí, které uplatĖuje
v samostatné pĤsobnosti.

Územní plán vymezuje veĝejnč prospčšné stavby (VPS)
a veĝejnč prospčšná opatĝení (VPO). V souvislosti s nimi je
zákonem upraven institut pĜedkupního práva a vyvlastnČní.

Poĝizovatelem je pĜíslušný obecní úĜad, krajský úĜad, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany. PoĜizuje
územnČ plánovací podklady, územnČ plánovací dokumentaci,
vymezení zastavČného území nebo politiku územního rozvoje.
Termín „pĜíslušný obecní úĜad“ znamená jednak úĜad územního plánování a jednak obecní úĜad, který zajistí splnČní
kvalifikaþních požadavkĤ podle ustanovení § 24 SZ. ýinnosti
poĜizovatele mĤže vykonávat pouze úĜedník nebo fyzická
osoba splĖující tĜi kvalifikaþní požadavky – musí mít osvČdþení zvláštní odborné zpĤsobilosti pro správní þinnosti
v územním plánování, pĜíslušné vysokoškolské vzdČlání a tĜi
roky praxe pĜi výkonu územnČ plánovací þinnosti ve veĜejné
správČ. Poslední dvČ podmínky splĖuje vždy autorizovaný
architekt, pokud však chce nejen zpracovávat, ale i poĜizovat
ÚPD, musí složit zkoušku a získat uvedené osvČdþení zvláštní
odborné zpĤsobilosti.

Práva k pozemkĤm a stavbám, potĜebná pro uskuteþnČní
veĜejnČ prospČšných staveb nebo veĜejnČ prospČšných opatĜení lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané
územnČ plánovací dokumentaci a jde-li o




Vyvlastnční

a) veĜejnČ prospČšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, vþetnČ plochy nezbytné k zajištČní její výstavby
a Ĝádného užívání pro stanovený úþel,
b) veĜejnČ prospČšné opatĜení, a to snižování ohrožení
v území povodnČmi a jinými pĜírodními katastrofami, zvyšování retenþních schopností území, založení prvkĤ
územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dČdictví,
c)

stavby a opatĜení k zajišĢování obrany a bezpeþnosti státu,

d) asanaci (ozdravČní) území.
Právo k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvoĜení
podmínek pro nezbytný pĜístup, Ĝádné užívání stavby nebo
pĜíjezd k pozemku nebo stavbČ.

Zvláštní orgán obce s rozšíĝenou pĥsobností je


§ 170 SZ

Rada obcí pro udržitelný rozvoj území.

ěízení o vyvlastnČní práv k pozemkĤm a stavbám, pĜíslušnost
k jeho vedení a podmínky vyvlastnČní upravuje zákon
þ. 184/2006 Sb., o odnČtí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbČ (zákon o vyvlastnČní).

Pro správní obvod obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností mĤže její starosta, se souhlasem obcí v jejím správním
obvodu, zĜídit jako zvláštní orgán této obce Radu obcí pro
udržitelný rozvoj území (dále jen "Rada obcí"). PĜedsedou
Rady obcí je starosta obce s rozšíĜenou pĤsobností, který
souþasnČ vydává její jednací Ĝád. ýlenem Rady obcí vždy
jmenuje na návrh obce ve správním obvodu obecního úĜadu
obce s rozšíĜenou pĤsobností jednoho zástupce každé obce.
K jednání Rady obcí se vždy pĜizve zástupce kraje. Rada obcí
projednává územnČ analytické podklady a vyhodnocení vlivĤ
územních plánĤ na udržitelný rozvoj území pro správní obvod
obce s rozšíĜenou pĤsobností.

Pĝedkupní právo

§ 101 a 102 SZ

Kraje, obce a pĜípadnČ stát mají pĝedkupní právo na pozemky, které jsou urþeny pro veĜejnČ prospČšnou stavbu nebo pro
veĜejnČ prospČšné opatĜení v novČ vydané územnČ plánovací
dokumentaci. Obce budou mít pĜedkupní právo i na pozemky
veĜejných prostranství, parkĤ apod. Vymezení veĜejnČ prospČšné stavby nebo veĜejnČ prospČšného opatĜení v územním
plánu nebo regulaþním plánu se po vydání opatĜení obecné
povahy zasílá pĜíslušnému katastrálnímu úĜadu k vyznaþení
pĜedkupního práva v katastru nemovitostí.

IV. Územní plán
Význam územního plánu

PĜedkupní právo nevznikne ke stavbám, které jsou jako veĜejnČ prospČšné oznaþeny dosavadními územními plány. Vlastník pozemku pro VPS nebo VPO je povinen v pĜípadČ zamýšleného pĜevodu pozemek nabídnout obci, kraji nebo státu
podle pĜíslušnosti k budoucímu vlastnictví ke koupi za cenu
obvyklou zjištČnou znalcem.

Územní plán (ÚP) je z hlediska obce nejdĤležitČjším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavčné území, zastavitelné plochy, plochy pĝestavby, plochy pro veĝejnč
prospčšné stavby, plochy pro veĝejnč prospčšná opatĝení, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky
využití tčchto ploch. Územní plán v podrobnostech území
obce zpĜesĖuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování
v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou
územního rozvoje.

PĜedkupní právo mĤže být uplatnČno do 6 mČsícĤ ode dne
doruþení nabídky vlastníkem. Uplynutím této lhĤty pĜedkupní
právo zaniká. SouþasnČ jako protiváha pĜedkupního práva je
upravena možnost vlastníka pozemku nabídnout pozemek
urþený pro veĜejné úþely ke koupi, kdy v pĜípadČ neuzavĜení
kupní smlouvy zákonné pĜedkupní právo zaniká.

Bez poĜízení územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tj. plochy pro novou výstavbu.
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Poĝizování územního plánu

2. Zadání ÚP

§ 43 až 57 SZ

§ 47 SZ

Na základČ rozhodnutí zastupitelstva obce o poĜízení ÚP
a doplĖujících prĤzkumĤ a rozborĤ poĜizovatel ve spolupráci
s urþeným zastupitelem zpracuje návrh zadání ÚP. Obsah
zadání je stanoven v pĜíloze þ. 6 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb.
PoĜizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotþeným
orgánĤm, sousedním obcím a krajskému úĜadu, zajistí zveĜejnČní návrhu zadání ÚP a oznámí tuto skuteþnost na úĜední
desce. K zadání je možné uplatnit požadavky a pĜipomínky.
Uplatní-li dotþený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání
požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivĤ na
životní prostĜedí, nebo pokud dotþený orgán nevylouþí významný vliv na evropsky významnou lokalitu þi ptaþí oblast,
uvede poĜizovatel v návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivĥ na udržitelný rozvoj území. V odĤvodnČných
pĜípadech (je-li tĜeba zpracovat varianty Ĝešení) je v zadání
uloženo zpracovat koncept územního plánu. Podle výsledku
projednání poĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem
návrh zadání upraví. Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce.

O poĜízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce
z vlastního podnČtu nebo na návrh orgánu veĜejné správy, na
návrh obþana obce, pĜípadnČ na návrh fyzické nebo právnické
osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbČ na území obce. SouþasnČ se schválením rozhodnutí o poĜízení ÚP je urþen þlen zastupitelstva (urþený
zastupitel), který bude pĜi poĜizování územního plánu spolupracovat s poĜizovatelem. Tím je zajištČn stálý vliv obce na
všechny fáze poĜizování ÚP.
Zpracování územnČ plánovací dokumentace je vybranou þinnosti
ve výstavbČ, kterou mohou vykonávat pouze fyzické osoby, jež
získaly oprávnČní k jejich výkonu podle zvláštního právního pĜedpisu v ýeské komoĜe architektĤ, tj. projektanti – autorizovaní
architekti nebo autorizovaní urbanisté. Projektant odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územnČ plánovací
dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (§ 158 a 159 SZ).
Náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí
obec, která rozhodla o poĜízení.

3. Koncept územního plánu

§ 48 až 49 SZ

Pokud je stanoveno v zadání ÚP, zajistí poĜizovatel pro obec
zpracování konceptu územního plánu (jinak není zpracování
konceptu povinné). O konceptu ÚP se koná veĜejné projednání. Na základČ výsledku projednání konceptu ÚP zpracuje
poĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem návrh pokynĤ pro zpracování návrhu ÚP, vþetnČ návrhu rozhodnutí
o výbČru výsledné varianty Ĝešení. K návrhu pokynĤ pro
zpracování návrhu ÚP poĜizovatel pĜipojí odĤvodnČní. Pokyny
pro zpracování návrhu ÚP schvaluje zastupitelstvo obce.
4. Návrh územního plánu

§ 50 a 51 SZ

Jestliže není v zadání ÚP požadováno zpracování konceptu,
pĜistupuje se pĜímo ke zpracování návrhu územního plánu.
Náležitosti obsahu ÚP stanoví vyhláška þ. 500/2006 Sb.,
o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti,
zejména v pĜíloze þ. 7. Obecné požadavky na využívání území jsou zahrnuty ve vyhlášce þ. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Pro plochy, které je tĜeba Ĝešit detailnČji, než je Ĝeší ÚP, je
možno v územním plánu uložit poĜízení regulaþního plánu.
Územní plán v takovém pĜípadČ stanoví hlavní podmínky pro
poĜízení a vydání regulaþního plánu v jeho zadání, které je
souþástí ÚP. Územní plán mĤže také uložit jako podmínku pro
rozhodování v území poĜízení územní studie a stanovit lhĤtu
pro schválení možnosti jejího využití a zapsání do evidence
územnČ plánovací þinnosti.

Fáze poĝizování územního plánu
1. Doplėující prĥzkumy a rozbory

Nad zpracovaným návrhem územního plánu se vede spoleþné jednání s dotþenými orgány. Zákonem je stanovena lhĤta,
v níž musí k návrhu uplatnit své stanovisko. Návrh územního
plánu dále posuzuje krajský úĜad z hlediska koordinace využívání území a souladu s nadĜazenými nástroji územního plánování. Podle výsledku projednání projektant upraví návrh ÚP
a takto upravený a posouzený návrh se pĜedkládá veĜejnosti.

§ 11 odst. 1 vyhlášky, § 185 odst. 3 SZ
Navazují na územnČ analytické podklady, které doplní
o zjištČní nezbytná pro návrh zadání a poĜízení ÚP, zejména
o zjištČní dosavadního funkþního využití území. Do doby
poĜízení ÚAP se prĤzkumy a rozbory zpracovávají v rozsahu
stanoveném pro územnČ analytické podklady obcí.
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Ĝízení o územním plánu

Platnost stávajících územních plánĥ a urbanistických studií
§ 185, 187, 188 SZ

§ 52 a 53 SZ

Návrh ÚP je po dobu 30 dní pĜed veĜejným projednáním
vystaven k nahlédnutí. Každý k nČmu mĤže podat písemnou
pĝipomínku; vlastníci pozemkĤ a staveb, kteĜí jsou dotþeni
návrhem VPS, VPO nebo vymezením zastavitelných ploch,
mohou vznést písemnou námitku, a to nejpozdČji na veĜejném
projednání. Dotþené orgány k tČmto pĜipomínkám a námitkám
uplatní na závČr veĜejného projednání svá stanoviska. Náklady
spojené s projednáním územního plánu hradí poĜizovatel.

ÚzemnČ plánovací dokumentace schválená pĝede dnem
1. ÿervence 1992 pozbývá platnosti nejpozdČji do 3 let ode
dne nabytí úþinnosti zákona.
Územnč plánovací dokumentaci sídelního útvaru (ÚPnSÚ)
nebo zóny, územní plán obce (ÚPO) a regulaÿní plán
schválené pĜed 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015
podle stavebního zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy
projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.

Dojde-li na základČ veĜejného projednání k podstatné úpravČ
návrhu územního plánu, koná se opakované veĜejné projednání za úþasti dotþených orgánĤ. Stanoviska dotþených orgánĤ, námitky a pĜipomínky lze uplatnit nejpozdČji pĜi opakovaném veĜejném projednání, jinak se k nim nepĜihlíží. Je-li na
základČ projednání nutné návrh územního plánu pĜepracovat,
zpracuje poĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a pĜedloží je
ke schválení zastupitelstvu obce.

Vydání územního plánu

Územní plány obcí, regulaþní plány a jejich zmČny, u kterých
bylo zahájeno poĝizování pĝed 31. 12. 2006, se podle stavebního zákona upraví, projednají a vydají; pĜitom þinnosti
ukonþené pĜede dnem nabytí úþinnosti stavebního zákona se
posuzují podle právních pĜedpisĤ platných a úþinných do
31. prosince 2006.
Marným uplynutím stanovené lhĤty pozbývá pĤvodní územnČ
plánovací dokumentace platnosti.
PĜi projednání a vydání návrhu zmčny územního plánu obce,
regulaþního plánu nebo územnČ plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006
se postupuje podle tohoto zákona. O úpravČ smČrné þásti této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úĜad, v ostatních pĜípadech úĜad územního plánování. PĜi úpravČ se postupuje podle dosavadních právních pĜedpisĤ.

§ 54 SZ

Kroky následující po veĜejném projednání návrhu ÚP jsou vČcí
poĜizovatele. Ten spolu s urþeným zastupitelem vyhodnotí
výsledky veĜejného projednání a doplní odĤvodnČní územního
plánu, zejména o návrh rozhodnutí o námitkách vyhodnocení
pĜipomínek. Jsou-li všechny náležitosti ÚP v poĜádku, vydává
jej zastupitelstvo formou opatĝení obecné povahy podle Sě.

Obecnč závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná
þást územnČ plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo
zóny, územního plánu obce nebo regulaþního plánu, se pro
úþely stavebního zákona považují za opatĝení obecné povahy. Ustanovení § 174 odst. 2 správního Ĝádu se nepoužije.

Ukládání a poskytování územního plánu § 165 SZ
Územní plán opatĜený záznamem o úÿinnosti ukládá poĜizovatel u obce, pro kterou byl poĜízen, a to vþetnČ dokladĤ
o jeho poĜizování. Poskytuje jej rovnČž pĜíslušnému stavebnímu úĜadu, úĜadu územního plánování a krajskému úĜadu.

Urbanistické studie, zpracované pĜede dnem nabytí úþinnosti stavebního zákona, které nepĜesahují hranice pĤsobnosti
jednoho úĜadu územního plánování, provČĜí tento úĜad ve
spolupráci s dotþenými obcemi z hlediska jejich aktuálnosti;
v ostatních pĜípadech provČĜí jejich aktuálnost krajský úĜad ve
spolupráci s dotþenými úĜady územního plánování. ÚĜad,
který potvrdil aktuálnost urbanistické studie, podá návrh na
vložení dat, popĜípadČ vloží data o ní do evidence územnČ
plánovací þinnosti. Urbanistické studie, rozpracované ke dni
1. 1. 2007 se dokonþí jako územní studie. Jejich zadání není
tĜeba uvádČt do souladu s novými právními pĜedpisy.

PoĜizovatel zajistí zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup
zveĜejnČní údaje o vydaném dokumentu a o místech, kde je
možné do dokumentu i do jeho dokladové þásti nahlížet.

Zmčny ÚP

§ 55 SZ

Je-li tĜeba zmČnit nČkterou þást ÚP, napĜ. vymezit nové zastavitelné plochy, mĤže zastupitelstvo rozhodnout o zmČnČ
územního plánu. V takovém pĜípadČ je tĜeba prokázat nemožnost zastavČt již vymezené zastavitelné plochy. Pokud je
poĜízení zmČny územního plánu vyvoláno výhradní potĜebou
navrhovatele, mĤže obec podmínit její poĜízení þásteþnou
nebo úplnou úhradou nákladĤ na její zpracování a na mapové
podklady navrhovatelem.

Problematiku postupu pĜi provČĜování aktuálnosti urbanistických studií upravuje metodický pokyn, který je k dispozici na
webových stránkách www.uur.cz v sekci Konzultaþní stĜedisko
– Metodické návody.
Úprava územního plánu sídelního útvaru a územního
plánu obce

Do þtyĜ let po vydání územního plánu a poté nejménČ jednou
za þtyĜi roky pĜedloží poĜizovatel zastupitelstvu zprávu
o uplatĖování územního plánu v uplynulém období, která byla
pĜedem konzultována s dotþenými orgány a krajským úĜadem.
Zpráva obsahuje mimo uvedené vyhodnocení zpravidla
i požadavky a podmínky pro zpracování zmČny ÚP a mĤže
obsahovat i návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje,
zastupitelstvo obce takto mĤže ovlivnit územní rozvoj kraje.

Upravit územní plán dle § 188 odst. 1 a 2 SZ znamená textovou a grafickou þást pĜepracovat dle pĜílohy þ. 7 k vyhlášce
þ. 500/2006 Sb.; pĜitom nelze vymezovat nové zastavitelné
plochy. Ty lze vymezit pouze poĜízením zmČny ÚPD. ZastavČné území musí být navrženo v souladu s § 58 SZ.
I v pĜípadČ, že pĤjde pouze o formální úpravu územního
plánu, budou mít požadavky plynoucí na územní plán ze SZ
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vliv také na jeho vČcný obsah, napĜ. pĜi transformaci veĜejnČ
prospČšných staveb podle zákona þ. 50/1976 Sb. do veĜejnČ
prospČšných staveb ve smyslu nové právní úpravy, pĜi stanovení podmínek pro využití ploch, prostorového uspoĜádání
a ochrany krajinného rázu.

obecní úĜad, který zajistí splnČní kvalifikaþních požadavkĤ pro
výkon územnČ plánovací þinnosti (dále jen poĜizovatel).
Na území obce se vymezuje jedno nebo více zastavČných
území. Vymezuje-li se zastavČné území samostatným postupem, je tĜeba uvnitĜ zastavČného území vymezit nezastavitelné pozemky – viz § 2 odst. 1 písm. e) SZ.

Dále zastupitelstvo projedná potĜebu zapracovat do územního
plánu prvky, které novČ nabízí SZ, napĜ.: vymezení ploch
a koridorĤ územních rezerv, vymezení ploch a koridorĤ, ve
kterých je provČĜení zmČn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých je
poĜízení a vydání regulaþního plánu podmínkou pro rozhodování o zmČnách jejich využití apod.

ZastavČné území je možno aktualizovat pouze prostĜednictvím územního plánu, nebo jeho novým samostatným vymezením. (Jedná se napĜíklad o zmČny pĜi zahrnutí staveb realizovaných na základČ ZÚR, nebo realizovaných v souladu
s § 18 odst. 5 a § 188a) SZ).
Projednání s dotÿenými orgány a obcí
PoĜizovatel navrhne vymezení zastavČného území a svolá
místní šetĜení za úþasti dotþené obce a dotþených orgánĤ
hájících veĜejné zájmy na úseku ochrany pĜírody a krajiny,
ochrany zemČdČlského pĤdního fondu, ochrany lesa a státní
památkové péþe; dotþené orgány uplatní svá stanoviska
a poĜizovatel v souladu s výsledkem projednání upraví návrh
vymezení zastavČného území.

V. Vymezení zastavčného území
Zastavčným územím se rozumí území vymezené územním
plánem nebo samostatným postupem dle § 58 až § 60 SZ;
nemá-li obec takto vymezené zastavčné území, je zastavčným územím zastavčná ÿást obce vymezená k 1. záĝí
1966 a vyznaÿená v mapách evidence nemovitostí (dále
jen „intravilán“).

Ĝízení o vydání vymezení zastavčného území

Úþelem stanovení prĤbČhu hranice zastavČného území je
vytvoĜit pĜedpoklady pro dosažení cílĤ územního plánování, tj.
pro úþinné a hospodárné využívání zastavČného území, pro
soustĜećování nové výstavby v tomto území a pro zvýšení
ochrany okolní krajiny. Vymezení zastavČného území je tak
nástrojem, který slouží k ochranČ nezastavČného území pĜed
jeho neodĤvodnČnou pĜemČnou na území zastavČné, k hospodárnému využívání zastavČného území a k ochranČ nezastavitelných pozemkĤ uvnitĜ zastavČného území.

PoĜizovatel vyhodnotí námitky a pĜipomínky a upraví návrh,
pĜípadnČ svolá nové místní šetĜení. PĜípadné rozpory se Ĝeší
podle § 136 odst. 6 Sě.

PoĜizovatel vede o návrhu zastavČného území projednaného
s dotþenými orgány Ĝízení o jeho vydání; kdokoliv mĤže ve
stanovené lhĤtČ podat pĜipomínky, vlastníci pozemkĤ náležejících do zastavČného území a vlastníci sousedních pozemkĤ
mohou podat odĤvodnČné námitky.

Vydání vymezení zastavčného území (formou opatĝení
obecné povahy)
§ 60 SZ, 171 až 174 Sě
Vymezuje-li se zastavČné území samostatným postupem, vydává
jej formou opatĜení obecné povahy rada obce v pĜenesené pĤsobnosti; zastavČné území lze je vydat pouze v souladu
s výsledky projednání. Pokud rada nesouhlasí s návrhem,
schválí pokyny pro pĜepracování a vrátí návrh poĜizovateli
k úpravČ a novému projednání.

Vymezení zastavČného území je podkladem pro plánování
urbanistického rozvoje obce a je jedním z pĜedpokladĤ pro
rozhodování o území pouhým územním souhlasem nebo na
základČ zjednodušeného územního Ĝízení pĜi rozhodnutí
o umístČní stavby, o zmČnČ využití území, o zmČnČ stavby
a o dČlení a scelování pozemkĤ.

Proti opatĜení obecné povahy nelze podat opravný prostĜedek.
Soulad opatĜení obecné povahy s právními pĜedpisy lze posoudit v pĜezkumném Ĝízení dle Sě. V pĜezkumném Ĝízení
však nelze vČcnČ vymezení zastavČného území mČnit, lze jej
zrušit nebo ponechat v platnosti.

Podklady nutné pro vymezení zastavčného území
Mapovým podkladem pro vymezení prĤbČhu hranice zastavČného území jsou:
 listy katastrální mapy v mČĜítku 1 : 1000, 1 : 2000 nebo
1 : 2880, v digitální nebo analogové podobČ.
 mapy s vyznaþeným intravilánem.

V pĜípadČ, že v pĜezkumném Ĝízení došlo ke zrušení opatĜení
obecné povahy, je nutno provést nové vymezení zastavČného
území.

§ 58 SZ

Vymezení zastavČného území samostatným postupem pozbývá platnosti vydáním územního plánu, protože zastavČné
území je v nČm obsaženo.

Není-li vydán územní plán (jehož souþástí je vymezení zastavČného území), mĤže obec poĜídit vymezení zastavČného
území, zajistí-li poĜízení úĜedníkem nebo fyzickou osobou
splĖující kvalifikaþní požadavky, nebo mĤže požádat o vymezení zastavČného území úĜad územního plánování, pĜípadnČ

U platných územních plánĤ obcí, poĜízených pĜed platností
nového stavebního zákona nebo u regulaþních plánĤ z této
doby, se za zastavČné území považuje souþasnČ zastavČné
území obce, vyznaþené podle pĜedchozích právních pĜedpisĤ,
a to po dobu platnosti této územnČ plánovací dokumentace.

Návrh vymezení zastavčného území
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V pĜípadČ poĜizování a vydání její zmČny se zastavČné území
aktualizuje již podle souþasnČ platného stavebního zákona
(§ 189 odst. 1).

rozvoje území. Obsahové náležitosti ÚAP obcí stanoví vyhláška þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech,
územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ
plánovací þinnosti, v § 4 a pĜíloze þ. 1 þásti A.

Problematiku upravuje metodický pokyn Vymezení zastavČného území, který je k dispozici na webových stránkách
www.uur.cz v sekci Konzultaþní stĜedisko – Metodické návody.

ÚzemnČ analytické podklady obcí se zpracovávají zpravidla
digitální technologií zpĤsobem umožĖujícím výmČnu dat pro
jejich využití v územnČ analytických podkladech kraje.

VI. Územnč plánovací podklady

Pro pĜíslušné úĜady územního plánování bude kraj poskytovat
metodickou a technickou pomoc pro zajištČní jednotného
standardu digitální tvorby ÚAP na území kraje.

§ 25 SZ

ÚAP obcí zpracovávají úĜedníci úĜadu územního plánování.
Mohou si však jako technickou pomoc pĜi zpracování ÚAP
smluvnČ zajistit napĜ. autorizovaného architekta nebo autorizovaného inženýra.

Podkladem pro poĜizování územnČ plánovací dokumentace a
pro rozhodování stavebních úĜadĤ jsou územnČ plánovací
podklady.
ÚzemnČ plánovací podklady (ÚPP) tvoĜí
 územnč analytické podklady (ÚAP), které zjišĢují
a vyhodnocují stav a vývoj území,
 územní studie (ÚS), které ovČĜují možnosti a podmínky
zmČn v území.

Územnč analytické podklady

ÚĜad územního plánování ÚAP prĤbČžnČ aktualizuje na základČ nových údajĤ o území, prĤzkumu území a dalších informací a každé 2 roky poĜídí úplnou aktualizaci ÚAP.
Pokud je zĜízena Rada obcí pro udržitelný rozvoj území,
projednávají se v ní ÚAP obcí a jejich úplné aktualizace.
ÚzemnČ analytické podklady obcí poskytuje úĜad územního
plánování stavebním úĜadĤm a zveĜejĖuje je zpĤsobem
umožĖujícím dálkový pĜístup, napĜ. na internetu (§ 166 SZ).

§ 26 až 29 SZ

ÚzemnČ analytické podklady jsou novým nástrojem územního
plánování. ÚAP jsou obdobou prĤzkumĤ a rozborĤ podle zrušeného zákona þ. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním Ĝádu. Avšak na rozdíl od bývalé praxe, kdy se stav
území zjišĢoval jednorázovČ, za úþelem zpracování územnČ
plánovací dokumentace, jsou územnČ analytické podklady
povinnČ poĜizovány a prĤbČžnČ aktualizovány pro celé území
ýeské republiky, a to ve dvojí podrobnosti: pro správní obvod
obcí s rozšíĜenou pĤsobností a pro území krajĤ.

Problematiku upravuje metodický pokyn k poĜizování ÚAP,
který je k dispozici na webových stránkách www.uur.cz v sekci
Konzultaþní stĜedisko – Metodické návody.

Územní studie

§ 30 SZ

Územní studie ovČĜují možnosti a podmínky zmČn v území.

Zavedením územnČ analytických podkladĤ se pĜedpokládá
snížení nákladĤ územních samospráv na poĜizování územnČ
plánovací dokumentace (ÚPD). ÚAP slouží pĜedevším ke
zpracování zadání pro ÚPD a pro poskytování územnČ plánovacích informací (ÚPI).

PoĜizovatelem ÚS je:

Úĝady územního plánování poĜizují územnČ analytické
podklady pro své správní obvody (dále jen „ÚAP obcí“)
v pĜenesené pĤsobnosti, v podrobnosti a rozsahu nezbytném
pro poĜizování územních plánĤ a regulaþních plánĤ. Ostatní
obecní úĜady poskytují informace pro zpracování ÚAP.



úĜad územního plánování z vlastního podnČtu þi na žádost obce ve svém správním obvodu,



obecní úĜad, který zajistí splnČní kvalifikaþních požadavkĤ pro výkon územnČ plánovací þinnosti; na základČ veĜejnoprávní smlouvy mĤže vykonávat tuto pĤsobnost též
pro obec ve stejném správním obvodu obce s rozšíĜenou
pĤsobností.

PoĜizovatel poĜizuje územní studii z vlastního nebo jiného
podnČtu a v pĜípadech, kdy je to uloženo ZÚR nebo ÚP.

První ÚAP obcí poĜídí úĜady územního plánování do
31.12.2008. Dokud nebudou ÚAP obcí poĜízeny, bude poĜízení územnČ plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování prĤzkumĤ a rozborĤ Ĝešeného území v rozsahu odpovídajícím územnČ analytickým podkladĤm.

Náležitosti územní studie nejsou stanoveny provádČcím právním pĜedpisem. PoĜizovatel v zadání územní studie urþí její
obsah, rozsah, cíle a úþel a poskytne projektantovi ÚS pĜíslušnou þást ÚAP.

ÚzemnČ analytické podklady poĜizuje pĜíslušný poĜizovatel na
základČ údajĥ o území a na základČ vlastních prĥzkumĥ
území. Údaje o území poskytuje poĜizovateli poskytovatel
údajĥ, kterým je orgán veĜejné správy, jím zĜízená právnická
osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury, bezodkladnČ po jejich vzniku, pĜedevším v digitální formČ.

Projektantem územní studie mĤže být jen autorizovaný architekt nebo autorizovaný urbanista. PoĜizovatel po pĜevzetí ÚS
vždy tuto studii vyhodnotí a pokud schválí možnost využití
územní studie jako podkladu pro ÚPD, podá návrh na vložení
dat o územní studii do evidence územnč plánovací ÿinnosti.
Z pĜechodných ustanovení SZ plyne, že zadání urbanistické
studie, územního generelu nebo územní prognózy, rozpracovaných ke dni nabytí úþinnosti stavebního zákona, se považuje za zadání územní studie.

ÚzemnČ analytické podklady obsahují zjištČní a vyhodnocení
stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitĥ využití území,
zámČrĤ na provedení zmČn v území a rozbor udržitelného
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VII. Rozhodování v území

Regulaÿní plán na žádost

Využití území navržené v ÚP zpĜesĖuje regulaÿní plán
a územní rozhodnutí, které mĤže být za urþitých podmínek
nahrazeno územním souhlasem þi veĝejnoprávní smlouvou.

Regulaþní plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo
právnické osoby, stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo
územní plán, a je-li jejich souþástí zadání regulaþního plánu.
PĜílohou žádosti je návrh regulaþního plánu.

Regulaÿní plán

Náležitosti žádosti o vydání regulaþního plánu jsou stanoveny
pĜílohou þ. 10 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb., obsah regulaþního
plánu je pĜedmČtem pĜílohy þ. 11 k téže vyhlášce.

§ 61 až 75 SZ

Regulaþní plán je nástroj územního plánování, jehož poĜízení
mĤže uložit zastupitelstvo kraje v zásadách územního rozvoje
(§ 36 odst. 2 SZ) nebo zastupitelstvo obce v územním plánu
(§ 43 odst. 2 SZ) jako podmínku pro rozhodování o zmČnách
v území. V tČchto pĜípadech obsahují zásady nebo územní
plán kromČ vymezení území pro regulaþní plán také zadání
regulaþního plánu. Zásady územního rozvoje mohou stanovit
podmínku vydání RP a podmínky pro jeho poĜízení krajským
úĜadem jen v dohodČ s dotþenými obcemi.

§ 66 SZ

Náklady na zpracování regulaþního plánu projektantem
(§ 63 odst. 2 SZ) hradí žadatel.
Náklady spojené s projednáním regulaþního plánu hradí vždy
poĜizovatel.

Regulaþní plán v Ĝešené ploše stanoví podrobné podmínky
zejména pro využití pozemkĤ a pro umístČní a prostorové
uspoĜádání staveb, vymezí veĜejnČ prospČšné stavby, pĜípadnČ veĜejnČ prospČšná opatĜení. Ve schváleném rozsahu
nahrazuje územní rozhodnutí v zastavČném a zastavitelném
území. Regulaþní plán mĤže nahradit plán spoleþných zaĜízení komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního
pĜedpisu.
Regulaþní plán se vydává z podnČtu nebo na žádost formou
opatĜení obecné povahy.
Regulaÿní plán z podnčtu

§ 62, § 64 SZ

O poĜízení regulaþního plánu z podnČtu mĤže rozhodnout
z vlastního nebo jiného podnČtu:


zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném
zásadami územního rozvoje,



zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru vymezeném
územním plánem. Není-li vydán územní plán, v zastavČném území nebo v nezastavČném území jen tehdy, pokud se nemČní jeho charakter nebo pokud nahrazuje plán
spoleþných zaĜízení komplexních pozemkových úprav,



Ministerstvo obrany v ploše, která je souþástí vojenského
újezdu.

Územní rozhodování
UmisĢovat stavby nebo zaĜízení, provádČt jejich zmČny, pĜípadnČ stanovit zpĤsob využití území lze na základČ
 územního rozhodnutí,
 územního souhlasu,
 veĝejnoprávní smlouvy.

Regulaþní plán z podnČtu mĤže být vydán i bez pĜedchozího
zadání v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.
V tomto pĜípadČ je zadání regulaþního plánu souþástí podnČtu
a pĜíslušné zastupitelstvo schvaluje zadání samostatnČ. Náležitosti podnČtu a obsah zadání jsou stanoveny pĜílohami þ. 8 a
þ. 9 k vyhlášce þ. 500/2006 Sb.

Zvláštním nástrojem rozhodování v území je
 územní opatĝení

o stavební uzávČĜe,

o asanaci území.

Náklady na zpracování návrhu regulaþního plánu projektantem (§ 63 odst. 1 SZ) hradí pĜíslušná obec nebo pĜíslušný
kraj. Pokud je zpracování regulaþního plánu vyvoláno výhradní potĜebou jiné osoby, mĤže pĜíslušné zastupitelstvo podmínit
jeho poĜízení þásteþnou nebo úplnou úhradou nákladĤ na
zpracování návrhu regulaþního plánu.

Pokud není stavebníkovi znám stav a zmČny využití území þi
podmínky pro vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu, mĤže si vyžádat územnč plánovací informaci
(§ 21 SZ). Tu poskytují orgány územního plánování a stavební
úĜady v rámci své pĤsobnosti, tzn. k pĜedmČtu informace nebo
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, které jim náleží.

Náklady spojené s projednáním regulaþního plánu hradí vždy
poĜizovatel.
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ÚzemnČ plánovací informace je z procesního hlediska sdČlením ve smyslu § 154 a násl. Sě a je samostatnČ pĜezkoumatelná ve smyslu § 156 resp. § 80 Sě.
Územní rozhodnutí

Veĝejnoprávní smlouva

Zcela novým institutem stavebního zákona je možnost použití
veĜejnoprávní smlouvy ve smyslu § 163 až 168 Sě, která po
splnČní zákonných podmínek mĤže nahradit územních rozhodnutí o umístČní stavby, o zmČnČ využití území a o zmČnČ
stavby.

§ 77 odst. 1 SZ

Územní rozhodnutí je nástrojem, který navazuje na územnČ
plánovací dokumentaci. Je finálním rozhodováním na pozemcích v pĜípadČ umisĢování staveb, jejich zmČn, zmČn využití
území a pĜi chránČní dĤležitých zájmĤ v území. Stavební
zákon stanoví pĜípady, kdy se vydání územního rozhodnutí
nevyžaduje nebo se nevydává.

Územní opatĝení

§ 97 a § 98 SZ

Územní opatĜení o stavební uzávČĜe nebo územní opatĜení
o asanaci území vydává jako opatĜení obecné povahy
v pĜenesené pĤsobnosti rada obce podle Sě. Rada kraje
v pĜenesené pĤsobnosti vydává tato opatĜení v pĜípadČ, že se
územní opatĜení dotýká více obcí anebo v pĜípadČ neþinnosti
pĜíslušné rady obce.

Územní rozhodnutí vydává pĜíslušný stavební úĜad na základČ
územního Ĝízení nebo zjednodušeného územního Ĝízení.
Podle významu a podmínek konkrétního území podává stavebník na pĜíslušném stavebním úĜadČ žádost o vydání rozhodnutí:
 o umístČní stavby nebo zaĜízení (dále jen „rozhodnutí
o umístČní stavby“),
 o zmČnČ využití území,
 o zmČnČ stavby a o zmČnČ vlivu stavby na využití území
(dále jen „rozhodnutí o zmČnČ stavby“),
 o dČlení nebo scelování pozemkĤ,
 o ochranném pásmu.

Územní opatĝení o stavební uzávčĝe

§ 99 SZ

Územní opatĜení o stavební uzávČĜe omezuje nebo zakazuje
v nezbytném rozsahu stavební þinnost ve vymezeném území,
pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území
podle pĜipravované územnČ plánovací dokumentace, jestliže
bylo schváleno její zadání, nebo podle jiného rozhodnutí
þi opatĜení v území, jímž se upravuje využití území. Územním
opatĜením o stavební uzávČĜe nelze omezit nebo zakázat
udržovací práce. Stanoví dobu trvání stavební uzávČry. Souþástí územního opatĜení o stavební uzávČĜe je grafická pĜíloha
v mČĜítku katastrální mapy s vyznaþením dotþeného území.
Výjimku z omezení nebo zákazu stavební þinnosti podle
územního opatĜení o stavební uzávČĜe, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný úþel, mĤže na žádost povolit
pĜíslušná rada obce, event. kraje. Proti rozhodnutí o výjimce
se nelze odvolat.

NČkterá územní rozhodnutí lze za urþitých podmínek nahradit
územním souhlasem nebo veĜejnoprávní smlouvou.
Územní souhlas

§ 78 odst. 3 až 5 SZ

§ 96 odst. 1 SZ

Místo územního rozhodnutí mĤže stavební úĜad v zákonem
stanovených pĜípadech vydat územní souhlas, a to na základČ
oznámení o zámČru, pokud je zámČr v zastavČném území
nebo v zastavitelné ploše (v nezastavČném území nelze
územní souhlas využít), pomČry v území se podstatnČ nemČní
a zámČr nevyžaduje nové nároky na veĜejnou dopravní
a technickou infrastrukturu.

Územní opatĝení o asanaci území

§ 100 SZ

Územní opatĜení o asanaci území se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž
dĤsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území a je
nezbytné stanovit podmínky pro odstranČní dopadĤ živelní
pohromy nebo havárie a pro další využití území. Územní
opatĜení o asanaci území se vydává rovnČž pro zastavČné
území, ve kterém jsou závadné stavby, z dĤvodĤ hygienických, bezpeþnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostĜedí, u nichž je ve veĜejném zájmu nutné naĜídit
odstranČní závad staveb a úpravy staveb a naĜídit opatĜení
k asanaci území.

Vydání územního souhlasu pĜedstavuje pouhý souhlas, tedy
sdČlení podle ustanovení § 154 Sě. Nelze v nČm stanovit
podmínky dotþených orgánĤ; územní souhlas nelze tedy
vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotþeného orgánu
podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádĜen
nesouhlas.
Také nelze uplatnit územní souhlas, pokud zámČr podléhá
posouzení z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí (dle zákona
þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, v platném znČní).
Žádosti o vydání územnČ plánovací informace, územního
rozhodnutí i územního souhlasu se podávají na formuláĜích,
které jsou uvedeny v pĜílohách provádČcí vyhlášky
þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního Ĝízení, veĜejnoprávní smlouvy a územního opatĜení. Podávání žádostí
na formuláĜích je ve smyslu § 196 odst. 1 SZ povinné.
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Použité zkratky:
SŘ

– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
SZ
– zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ÚAP
– územně analytické podklady
ÚPD
– územně plánovací dokumentace
ÚPP
– územně plánovací podklady
ÚS
– územní studie
ÚP
– územní plán
ÚPO
– územní plán obce
ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru
ÚÚP
– úřad územního plánování
ORP
– obec s rozšířenou působností
VPS
– veřejně prospěšná stavba
VPO
– veřejně prospěšné opatření
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