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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-  1313-2/ODK-2022 

Praha 5. ledna 2022 
Vážený pan 
Mgr. Eduard Navara 
Jana Šťastného 585 
252 10 Mníšek pod Brdy 
 
Prostřednictvím elektronické pošty: navara.eduard@gmail.com 
 
Odpověď na žádost o informace 
 

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo dne 
3. ledna 2022 Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V obdržené žádosti jste uvedl 
následující: „Dne 8. prosince 2021 na programu veřejného zasedání Zastupitelstva 
Města Mníšek pod Brdy byl také bod „Změna ÚP“. Současný nový ÚP byl schválen 
koncem roku 2019. V současné době se dělají první kroky k 1. změně ÚP. Zajisté to 
nějako dobu potrvá, vzhledem k tomu, že se bude postupovat dle zákona č. 
183/2006 Sb. Záměrem změny ÚP je postup ve zkráceném řízení (§ 55a a násl. z. č. 
183/2006 Sb. )“. 

 
 Na základě uvedeného zákona žádáte o poskytnutí informací: 

 
1) o informaci, zda obec v samostatné působnosti obce má právní povinnost  

i v tomto případě vydat obecně závaznou vyhlášku; 
 

2) o informaci, zda obec v samostatné působnosti obce, jedná v souladu 
s právním řádem ČR, pokud již dala posoudit návrhy změn územního plánu  
krajskému úřadu, jestliže zahájení změn nebylo projednáno zastupitelstvem 
obce a nebylo přijato usnesení.  

 
Ministerstvo vnitra k Vaší žádosti úvodem sděluje, že se fakticky nejedná  

o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, jelikož nepožadujete informaci ve smyslu uvedeného zákona, 
kterou se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. Předmětem Vaší žádosti jsou dotazy na názor, na které ve smyslu 
jeho § 2 odst. 4 předmětný zákon výslovně nedopadá. 
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Ministerstvo vnitra Vám k jednotlivým bodům žádosti sděluje následující:  

 
Ad 1), 2) 
Problematika přijímání změny územního plánu je upravena v zákoně  

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). Dle ustanovení § 47 (poslední věta) tohoto 
zákona: „územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního 
řádu“. Změnu územního plánu nelze vydat formou obecně závazné vyhlášky. 

 
V případě pořizování změny územního plánu může zastupitelstvo obce 

postupovat zkráceným způsobem dle § 55a stavebního zákona. Nejdříve 
zastupitelstvo obce na základě návrhu rozhodne svým usnesením o pořízení změny 
územního plánu a následně zastupitelstvo obce rozhodne o vydání změny územního 
plánu formou opatření obecné povahy.  

 
Dle ustanovení § 55a odst. 2 stavebního zákona: „zastupitelstvo obce 

rozhoduje o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu z vlastního podnětu 
nebo na návrh. Návrh na pořízení změny územního plánu mohou podat orgány a 
osoby uvedené  
v § 44 písm. b) až e)“. Návrh na pořízení změny územního plánu musí mimo jiné 
obsahovat i  stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému 
obsahu změny územního plánu. Dle ustanovení § 55a odst. 2 stavebního zákona: 
 „Je-li změna územního plánu pořizována z vlastního podnětu, zajistí stanoviska 
podle odstavce 2 písm. d) a e) pořizovatel, s výjimkou pořizování změny na základě 
zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období; bez zohlednění 
stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) nelze o pořízení změny územního 
plánu rozhodnout“.  

 
Z výše uvedeného vyplývá, že zastupitelstvo obce svým usnesením může 

rozhodnout o pořízení změny územního plánu pouze za předpokladu, že již má 
zajištěné stanovisko krajského úřadu k navrhovanému obsahu změny územního 
plánu. 

 
Ministerstvo vnitra je dle § 123 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetentní provádět dozor nad 
vydáváním  
a obsahem obecně závazných vyhlášek, usnesení, rozhodnutí a jiných opatření 
orgánů obcí v samostatné působnosti a kontrolu výkonu samostatné působnosti obcí. 
Z dozoru a kontroly Ministerstva vnitra jsou pak výslovně vyloučeny případy porušení 
právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva a také případy, 
kdy jsou dozor nebo kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny 
zvláštním právním předpisem (tzv. kompetenční výluka). 

 
K postupu obce při přijímání změny územního plánu v souvislosti se shora 

zmíněným uvádíme, že zvláštním právním předpisem upravujícím dozor či kontrolu 
nad samostatnou působností obcí je mj. i stavební zákon, který ve svém § 171 odst. 
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1 stanoví, že dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají 
Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady, úřady územního plánování a stavební 
úřady (každý v rámci svého zmocnění). Dikce tohoto ustanovení nerozlišuje, zda se 
dozor týká úkonů činěných v přenesené či samostatné působnosti. Na úseku 
pořizování územních plánů jsou tak k výkonu dozoru příslušné orgány uvedené  
v § 171 odst. 1 stavebního zákona, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná  
o úkony v samostatné či přenesené působnosti. Těmto dozorujícím orgánům 
stavební zákon v § 171 odst. 3 svěřuje i nástroje, jimiž lze zajistit nápravu případných 
zjištěných nedostatků, neboť stanoví, že v případě zjištění nedostatků orgán uvedený  
v odstavci 1, 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. Lze tak shrnout, že 
Ministerstvo vnitra nemá v dané věci, tak jak jste ji popsal ve své žádosti, žádné 
kompetence, přičemž posouzení procesu změny územního plánu náleží správním 
orgánům vyjmenovaným v § 171 odst. 1 stavebního zákona. 

 
Ministerstvo vnitra závěrem vyjadřuje přesvědčení, že výše uvedeným 

výkladem byly v obecné rovině zodpovězeny dotazy plynoucí z Vámi předložené 
žádosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bc. Miroslav Veselý 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Čestmír Černohorský 
tel. č.: 974 816 431 
e-mail: posta@mvcr.cz 
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