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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím  

 

Vážený pane magistře, 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši e-mailem zaslanou žádost, 

označenou jako žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve věci postupu pořizování změny územního plánu (dále jen „ÚP“) zkráceným 

postupem, o kterém rozhodlo zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy. Vaše žádost obsahuje 

11 požadavků, resp. otázek souvisejících s procesem pořizování změny č. 1 ÚP zkráceným 

postupem.  

Vzhledem k obsahu Vašich konkrétních požadavků na poskytnutí informací k procesu pořizování 

změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy a posouzení správnosti postupu orgánů obce nelze Vaši žádost 

vyřizovat jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, přestože ji takto označujete, neboť podle ustanovení § 2 odst. 4 

zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací. K Vaší žádosti proto ministerstvo přistupuje jako 

k žádosti o poskytnutí odpovědí k obecným metodickým dotazům.  

Upozorňujeme, že ministerstvo je na základě § 11 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zmocněno mimo jiné k zajišťování metodické podpory uplatňování poznatků územního plánování 

i stavebně technických poznatků a k výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování 

a stavebního řádu, není však oprávněno k poskytování závazných právních výkladů a stanovisek, 

pouze v obecné rovině přijímá stanoviska k jednotné aplikaci předpisů stavebního práva. Zároveň 

ministerstvo do postupů vykonávaných podle stavebního zákona příslušnými orgány územního 

plánování a stavebními úřady na krajské a obecní úrovni může zasahovat pouze v zákonem 

stanovených případech. Ministerstvo nemá zmocnění k prvoinstančnímu posuzování konkrétních 

rozhodnutí zastupitelstva obce ani k posuzování procesních a obsahových náležitostí či výkladu 



 

 

 

konkrétních územních plánů nebo jejich změn. K těmto úkonům je zmocněn příslušný pořizovatel, 

resp. úřad územního plánování.  

Ministerstvo zpracovalo odpovědi na Vaše požadavky, resp. otázky, v obecné metodické rovině.  

K Vámi uvedeným jedenácti požadavkům sdělujeme: 

1) Zaslání (mailovou poštou) pravidel, jak má správně proběhnout „Změna územního 

plánu obce ve zkráceném řízení“, a to po jednotlivých krocích navazujících na sebe. 

Zkrácený postup pořizování změny ÚP je upraven stavebním zákonem v ustanoveních 

§ 55a a § 55b. V těchto ustanoveních je stanoveno, v jakém případě lze pořizovat změnu 

ÚP zkráceným postupem. Uvedená ustanovení rovněž upravují sled jednotlivých procesních 

kroků pořizování změny ÚP zkráceným postupem, případně odkazují na konkrétní odstavce 

souvisejících ustanovení stavebního zákona nebo správního řádu, které se při zkráceném 

postupu pořizování změny ÚP, jejím schvalování a vydání použijí přiměřeně či obdobně. 

2) Informaci, zda obec má právní povinnost „Změnu ÚP ve zkráceném řízení“ veřejnosti 

oznámit veřejnou vyhláškou. 

Postup doručení oznámení o konání veřejného projednání změny ÚP je i v případě 

zkráceného postupu pořizování stejný jako při pořizování ÚP nebo jeho změny (§ 52 odst. 1 

a 2 stavebního zákona). Doručit oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP nebo 

jeho změny je povinností pořizovatele ÚP nebo jeho změny. 

3) Informaci, jakou lhůtu má být vyhláška o změně ÚP ve zkráceném řízení vyvěšena na 

úřední desce a od jakého momentu (schválením zastupitelstva obce, schválením obce 

s rozšířenou působností, schválením kraje). 

Podle § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje pořizovatel změny ÚP oznámení o konání 

veřejného projednání návrhu změny ÚP a vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj 

území, pokud se toto vyhodnocení k projednávané změně ÚP zpracovává, veřejnou 

vyhláškou. Veřejné projednání návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne 

doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je změna 

ÚP pořizována, dotčené orgány, krajský úřad, újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu 

a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem. 

Podle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

pro orgány územního samosprávného celku zřizuje jedna úřední deska. Písemnosti 

pořizovatele se vyvěšují na úřední desce správního úřadu, který vykonává působnost 

pořizovatele ÚP. V případě, kdy pořizovatel pořizuje ÚP nebo jeho změnu pro jinou obec, se 

písemnosti pořizovatele vyvěšují jak na úřední desce pořizovatele, tak s ohledem na § 172 

odst. 2 správního řádu i na úřední desce obce, pro kterou jsou ÚP nebo jeho změna 

pořizovány. Určující pro běh a počítání lhůt v procesu pořizování územního plánu nebo jeho 

změny je podle § 25 odst. 3 správního řádu oznámení na úřední desce pořizovatele. 

4) Informaci, jakou lhůtu mají účastníci řízení na podávání námitek a připomínek ke 

změnám ÚP ve zkráceném řízení od vyvěšení vyhlášky na úřední desce. 

Lhůta pro podávání námitek a připomínek k návrhu změny ÚP ve veřejném projednání je 

upravena v 52 odst. 3 stavebního zákona. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 

může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 (vlastníci pozemků 

a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, v případě ÚP 



 

 

 

s prvky regulačního plánu také osoby uvedené v § 85 odst. 2 stavebního zákona – účastníci 

řízení) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 

dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné 

k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. 

Podle § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují 

písemně. 

5) Informaci, zda obec má právní povinnost mimo svůj záměr ve „Změně ÚP ve 

zkráceném řízení“ umožnit, aby další možní (záměrem obce nedotčení) zájemci mohli 

o změnu užívání svého pozemku požádat a záměr změny tak příp. doplnit. 

Podle § 44 stavebního zákona rozhoduje o pořízení ÚP nebo jeho změny vždy zastupitelstvo 

obce a to z vlastního podnětu nebo na návrh orgánu veřejné správy nebo na návrh občana 

obce nebo na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva 

k pozemku nebo stavbě na území obce, anebo na návrh oprávněného investora. Podle § 46 

stavebního zákona se návrh na pořízení ÚP nebo jeho změny podává u obce, pro jejíž území 

se. Obsahové náležitosti návrhu jsou upraveny § 46 odst. 1 stavebního zákona. V dalších 

odstavcích (2 a 3) tohoto ustanovení je upraven další postup po převzetí návrhu na pořízení 

ÚP nebo jeho změny. Z odstavce 3 vyplývá, že pokud podaný návrh splňuje všechny 

zákonem stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně 

předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání ÚP nebo jeho změny. 

O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad 

územního plánování. Upozorňujeme, že stavební zákon ani jiný právní předpis nestanovuje, 

jak má zastupitelstvo obce o podaném návrhu rozhodnout. Je zcela v kompetenci 

zastupitelstva obce, zda podaný návrh akceptuje či nikoliv. 

V každém případě má veřejnost, dotčené osoby i dotčené orgány možnost se v průběhu 

pořizování ÚP nebo jeho změny k navrhovanému řešení vyjadřovat a ve stanových lhůtách 

uplatňovat písemnou formou své připomínky, vyjádření, stanoviska, námitky v závislosti na 

tom, o jakou procesní etapu pořizování ÚP nebo jeho změny se jedná.  

6) Informaci, zda veřejnost (vlastníci různých nemovitostí v katastru/ech obce) má dle 

zákona v případě „Změny ÚP ve zkráceném řízení“ možnost podávat námitky 

a připomínky ke změnám v tomto zkráceném řízení změny územního plánu. 

Jak jsme již výše uvedli, veřejnost má právo se vyjadřovat k projednávanému návrhu ÚP 

nebo jeho změny formou písemných připomínek v zákonem stanovených lhůtách a to ve 

všech etapách procesu pořizování. Toto platí i pro zkrácený postup pořizování změny ÚP, 

u kterého se však na rozdíl od procesu pořizování ÚP koná jen jedna procesní etapa, a to 

veřejné projednání návrhu, které předchází pouze rozhodnutí zastupitelstva o pořízení 

změny ÚP a jejím obsahu nebo rozhodnutí o pořízení změny ÚP na základě schválení zprávy 

o uplatňování ÚP v uplynulém období (u zkráceného postupu nepředchází etapy projednání 

zadání ani společného jednání o návrhu ÚP). 

Dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 

a zástupce veřejnosti, v případě ÚP s prvky regulačního plánu také osoby uvedené v § 85 

odst. 2 stavebního zákona – účastníci řízení) podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou 

v etapě veřejného projednání návrhu ÚP nebo jeho změny (bez ohledu na to, zda je změna 



 

 

 

pořizována zkráceným postupem či nikoliv) uplatnit ve stanovené lhůtě (do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání) písemné námitky. 

 

7) Informaci, zda obec jedná v souladu s právním řádem ČR a platnými pravidly pro 

územní plánování, pokud již dala posoudit návrhy změn ÚP Krajskému úřadu, jestliže 

to dosud nebylo projednáno zastupitelstvem obce v procesu Změn územního plánu. 

Krajský úřad je pro orgány územního plánování obcí přímým nadřízeným orgánem, který 

kromě výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování podle § 171 stavebního 

zákona rovněž poskytuje orgánům územního plánování na úrovni obcí metodickou podporu 

při výkonu územně plánovací činnosti. Obec, resp. pořizovatel územně plánovací 

dokumentace či územně plánovacích podkladů obcí se proto může na krajský úřad, jako svůj 

nadřízený orgán územního plánování, s žádostí o konzultaci či poskytnutí metodického 

názoru ve věcech územního plánování obrátit kdykoliv.   

8) Informaci, zda dotčené orgány, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, při 

posuzování návrhů změn mají kontrolovat, zda proces Změn ÚP byl odsouhlasen 

zastupitelstvem obce. 

Podle § 171 odst. 1 stavebního zákona vykonávají státní dozor ve věcech územního 

plánování krajské úřady jako orgány územního plánování. Při výkonu této působnosti dozírají 

na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, 

jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního 

zákona. Státní dozor může být vykonán i v průběhu pořizování územně plánovací 

dokumentace.  

Kromě zmocnění k výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování je krajský úřad 

jako nadřízený orgán územního plánování zmocněn podle § 47 odst. 3 stavebního zákona 

uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání (nezpracovává se v případě pořizování změny 

ÚP zkráceným postupem) u pořizovatele ÚP nebo jeho změny vyjádření, ve kterém uvede 

požadavky na obsah ÚP nebo jeho změny vyplývající z právních předpisů a územně 

plánovacích podkladů.   

V etapě společného jednání k návrhu ÚP nebo jeho změny (neprobíhá v případě pořizování 

změny ÚP zkráceným postupem) zasílá krajský úřad podle § 50 odst. 7 a 8 stavebního 

zákona pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace 

využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje, 

územním rozvojovým plánem a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy 

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud nezašle stanovisko do 

30 dnů od obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací, je možné územní plán 

vydat i bez jeho stanoviska. V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele 

na nedostatky z hledisek uvedených v odstavci 7 (širší územní vztahy, soulad s politikou 

územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem), lze zahájit řízení o ÚP až na základě potvrzení krajského úřadu 

o odstranění nedostatků. 

V etapě veřejného projednání uplatní krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování 

ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání podle § 52 odst. 3 stavebního zákona 

stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.  



 

 

 

V případě zkráceného postupu pořizování změny ÚP se při veřejném projednání postupuje 

podle § 55b odst. 3 stavebního zákona, podle kterého krajský úřad jako nadřízený orgán 

zašle pořizovateli stanovisko k návrhu změny ÚP z hledisek zajištění koordinace využívání 

území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje, územním 

rozvojovým plánem a s výjimkou změny ÚP pro území hlavního města Prahy souladu 

s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud neuplatní stanovisko do 30 dnů 

od obdržení návrhu změny ÚP, stanovisek, námitek, připomínek a výsledků konzultací, je 

možné změnu ÚP vydat i bez jeho stanoviska. V případě, že krajský úřad upozorní ve 

stanovisku pořizovatele na nedostatky z uvedených hledisek, lze v řízení o změně ÚP 

pokračovat až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. 

9) Informaci, zda odsouhlasením „Změny ÚP ve zkráceném řízení“ je obec osvobozena 

od komunikace s veřejností. 

Účast veřejnosti na projednávání ÚP nebo jeho změny a možnost pro uplatnění připomínek 

nebo v případě dotčených osob námitek k navrhovanému řešení v jednotlivých etapách 

procesu pořizování včetně lhůt jsou upraveny stavebním zákonem. Rozhodnutím 

zastupitelstva obce o pořízení změny ÚP zkráceným postupem není účast veřejnosti 

z projednávání vyloučena. Je pouze třeba si uvědomit, že v případě pořizování změny ÚP 

zkráceným postupem se koná pouze etapa veřejného projednání návrhu změny ÚP 

(nekonají se etapy projednání zadání ani společné jednání o návrhu). Veřejnost, dotčené 

osoby i dotčené orgány se při pořizování změny ÚP zkráceným postupem vyjadřují 

k navrhovanému řešení v etapě veřejného projednání, přičemž postup, lhůtu i formu pro 

jejich vyjádření (připomínky, námitky, stanoviska) k navrhovanému řešení jsou stanoveny 

v § 55b odst. 2 stavebního zákona.  

10) Informaci, zda je v souladu správním řádem ČR, že „Změna ÚP ve zkráceném řízení“ 

je zastupitelům předložena k projednání a odsouhlasení až když proces projednávání 

„Změn ÚP ve zkráceném řízení“ je doplněn o „Stanoviska Krajského úřadu 

Středočeského kraje“ dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, ve kterých se KUSK vyjadřuje, kde je např. třeba vyhotovit 

SEA, a dalšími stanovisky dle různých právních předpisů. 

Ministerstvu nepřísluší posuzovat, zde je postup pořizování konkrétní změny ÚP v souladu 

se právním řádem. K výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování obcí je podle 

§ 7 odst. 4 a 171 stavebního zákona zmocněn krajský úřad, který při výkonu této působnosti 

dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho 

provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě 

tohoto zákona. Státní dozor může být vykonán i v průběhu pořizování územně plánovací 

dokumentace. Podle § 171 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad v případě zjištění 

nedostatků, se zřetelem na jejich charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání 

nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí 

může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází 

k porušování právní povinnosti. V případě, že bylo pozastaveno pořizování územně 

plánovací dokumentace, lze v jejím pořizování postupovat až po potvrzení orgánu krajského 

úřadu o zjednání nápravy. Působnost jiných orgánů veřejné správy není ustanoveními 

odstavců 1 až 3 § 171 stavebního zákona dotčena (§ 171 odst. 4 stavebního zákona). 



 

 

 

11) Informaci, zda podle výše uvedeného dosud Město Mníšek pod Brdy v případě 

„Změny ÚP č. 1 ve zkráceném řízení“ jedná v souladu s právním řádem ČR, platnými 

pravidly pro územní plánování, územní plán a jeho změn. 

Viz vyjádření ministerstva k bodu 10).  

Na závěr doporučujeme obrátit se s konkrétním dotazy na postup pořizování změny č. 1 ÚP 

Mníšek pod Brdy na pořizovatele této změny, resp. příslušný úřad územního plánování, 

a jednotlivé konkrétní otázky s ním konzultovat. 

V případě pochybností nebo nejasností o poskytnutých informacích či výkladu ze strany 

pořizovatele k postupu pořizování změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy je možné obrátit se na jeho 

přímý nadřízený orgán, kterým je krajský úřad Středočeského kraje.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

……..………… 

Mgr. Marie Kotrlá   

                                                                            ředitelka odboru legislativně právního 
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