
183/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012
Sb., č. 350/2012 Sb., č. 257/2013 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 298/2016
Sb., č. 183/2017 Sb., č. 194/2017 Sb. a č. 205/2017 Sb.

§ 6
Orgány obce

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad územního plánování") v přenesené
působnosti
a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování,
pokud nevydává územní rozhodnutí,
f)  je  dotčeným  orgánem v  řízení  podle  zvláštního  právního  předpisu,  v  němž  se  rozhoduje  o
změnách v území,
g) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
h) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(2)  Obecní  úřad,  který  zajistí  splnění  kvalifikačních  požadavků  pro  výkon  územně  plánovací
činnosti podle § 24, vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 písm. a), d), g), h) a pořizuje
územní studii; na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává tuto působnost pro obec ve stejném
správním obvodu obce s rozšířenou působností.

(3) Stavební úřad
a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
b) vydává územní souhlas,
c)  poskytuje  informace  pro  pořizování  územně  plánovacích  podkladů  a  územně  plánovací
dokumentace,
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(4)  Obecní  úřad,  který nevykonává působnost  podle  odstavců 1 až 3,  poskytuje  informace pro
zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

(5) Zastupitelstvo obce
a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního
plánu,
c) vydává v samostatné působnosti územní plán,
d) vydává regulační plán,
e) projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
f) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce
a) vydává vymezení zastavěného území,



b) schvaluje  žádost  obce  o pořizování  podle odstavce l  písm.  c)  nebo podle  odstavce  2 anebo
uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací
činnosti (§ 24 odst. 1),
c) vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře,
d)  uplatňuje  v  samostatné  působnosti  námitky  k  zásadám  územního  rozvoje  a  připomínky  k
územnímu plánu sousední obce,

Územní plán
§ 43

(1) Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného
a  prostorového  uspořádání  (dále  jen  "urbanistická  koncepce"),  uspořádání  krajiny  a  koncepci
veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a
plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a
pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Záležitosti nadmístního
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu,
pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů
přesahujících hranice obce nevyloučí.

(2) V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území
podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem,
jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů
spojených  s  jeho  realizací  (dále  jen  "dohoda  o  parcelaci"),  zpracováním  územní  studie  nebo
vydáním  regulačního  plánu.  V  případě  podmínění  rozhodování  územní  studií  jsou  součástí
územního plánu podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence
územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 4); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká.
V  případě  podmínění  rozhodování  regulačním  plánem  je  součástí  územního  plánu  zadání
regulačního plánu a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání.  Podmínka
vydání regulačního plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka
vydání regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání
úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu.

(3)  Územní  plán  v  souvislostech  a  podrobnostech  území  obce  zpřesňuje a  rozvíjí  cíle  a  úkoly
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Územní  plán  ani  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  nesmí  obsahovat  podrobnosti
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.

(4) Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města
Prahy,  popřípadě  pro  celé  území  vojenského  újezdu.  Na  pořizování  územního  plánu
vojenského újezdu se vztahují přiměřeně ustanovení § 43 až 47, § 50 až 55 a § 57. Územní plán
může být pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy. Územní plán
se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

(5) Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce,  pro
rozhodování  v  území,  zejména  pro  vydávání  územních  rozhodnutí.  Poskytování  prostředků  z
veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v
rozporu s vydaným územním plánem. Územní plán hlavního města Prahy je závazný též pro územní
plán vydaný pro vymezenou část území hlavního města Prahy.



(6) Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 54
Vydání územního plánu

(1) Pořizovatel  předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho
odůvodněním.

(2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a
se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

(3) V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s
výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému
projednání nebo jej zamítne.

(4) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je obec povinna uvést územní plán do
souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí územního
plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách.

(5)  Obec je  povinna  uvést  do souladu územní  plán  s  územně plánovací  dokumentací  následně
vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat
podle  částí  územního  plánu,  které  jsou  v  rozporu  s  územně  plánovací  dokumentací  následně
vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.

(6) Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.



500/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2004
správní řád
 ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
ve znění zákonů č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb.,
č. 250/2014 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.

ČÁST ŠESTÁ
Opatření obecné povahy

§ 171
Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné
opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

§ 172
(1) Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány
uvedenými v § 136 doručí veřejnou vyhláškou podle § 25, kterou vyvěsí na své úřední desce a na
úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy
týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. V případě
potřeby se návrh zveřejní i jiným způsobem, v místě obvyklým. Návrh opatření obecné povahy
musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

(2) Není-li vzhledem k rozsahu návrhu možno zveřejnit jej na úřední desce v úplném znění, musí
být na úřední desce uvedeno, o jaké opatření obecné povahy jde, čích zájmů se přímo dotýká a kde
a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit. Úplné znění návrhu včetně odůvodnění však musí být i v
takovém případě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán
neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu. Dobu a místo konání veřejného projednání správní
orgán oznámí na úřední desce nejméně 15 dnů předem; oznámení zveřejní též na úředních deskách
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. Hrozí-li
nebezpečí z prodlení, je možné tuto dobu zkrátit; nestanoví-li zákon jinak, musí zkrácená doba činit
nejméně 5 dní.

(4) K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na
veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako
podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

(5) Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat
proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní
orgán, který opatření obecné povahy vydává.  Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení,  které
přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a
není-li  změna  zjevně  též  v  její  prospěch,  zjistí  správní  orgán  její  stanovisko.  Rozhodnutí  o
námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření
obecné povahy (§ 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo
zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.



§ 173
(1)  Opatření  obecné povahy,  které  musí  obsahovat  odůvodnění,  správní  orgán oznámí  veřejnou
vyhláškou;  opatření  obecné povahy zveřejní  též na úředních deskách obecních úřadů v obcích,
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Ustanovení § 172 odst. 1 platí obdobně.
Opatření  obecné  povahy nabývá  účinnosti  patnáctým dnem po  dni  vyvěšení  veřejné  vyhlášky.
Hrozí-li  vážná  újma veřejnému zájmu,  může opatření  obecné povahy nabýt  účinnosti  již  dnem
vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle § 172. Do opatření
obecné  povahy a  jeho  odůvodnění  může  každý nahlédnout  u  správního  orgánu,  který  opatření
obecné povahy vydal.

(2) Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

(3)  Povinnost,  která  je  stanovena zákonem a jejíž  rozsah  je  v  mezích  zákona určen opatřením
obecné povahy, lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci
této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

§ 174
(1) Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části
druhé.

(2)  Soulad  opatření  obecné  povahy  s  právními  předpisy  lze  posoudit  v  přezkumném  řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí
v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.


