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PROČ V ÚZEMÍ PLÁNUJEME? 

Abychom: 

• Vytvářeli prostředí města / obce  

• Rozhodovali komplexně a v souvislostech 

• Byli v předstihu před investory / žadateli 

 

ORGÁNY ÚP – (MĚSTA, OBCE) NAVRHUJÍ ŘEŠENÍ  
ROZHODUJE POLITICKÁ REPREZENTACE 

• Nabízet řešení 

• Trpělivě vysvětlovat 
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KDO JE TO POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU? 

• Úředník,  zaměstnanec města. 

 

JAKÝ JE JEHO ÚKOL? 

• Dodržuje zákonný postup při pořizování územního plánu. 

• Zpracovává návrh na rozhodnutí o uplatněných námitkách (po dohodě 
s určeným zastupitelem). 

• Zpracovává část odůvodnění územního plánu. 

• Připravuje návrh na vydání územního plánu. 

 

 
 

 

 



ČESKÝ BROD 
královské místo pro život 

www.cesbrod.cz 

  

Český Brod, 2015 4 

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU MĚSTA ČESKÉHO BRODU 
 

• 11.11.2009 zastupitelstvo města schválilo pořízení nového ÚP Český 
Brod. 

• 1.12.2009 až 27.2.2010 výzva pro uplatnění podnětů k novému ÚP 
Český Brod. 

• 4.3.2010 až 1.4.2010 opakovaná výzva pro uplatnění podnětů k 
novému ÚP Český Brod. 

• 8/2010 – 10/2010 projednání návrhu zadání ÚP Český Brod. 

• 10.11.2010 zastupitelstvo města schválilo zadání ÚP města Český 
Brod. 

• 4.12.2010 výběrové řízení na zpracovatele ÚP Český Brod 
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PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU MĚSTA ČESKÉHO BRODU (pokračování) 
 

• 10.12.2010 podepsána smlouva se zpracovatelem ÚP Český Brod. 

• 13.12.2010 podána žádost o dotaci z IOP. 

• 1.3.2011 přidělená dotace ve výši 1 080 000,- Kč (celkové náklady  
na ÚP Český Brod jsou ve výši 1 560 000,- Kč včetně DPH).  

• 3/2011 až 2/2012 tvorba návrhu ÚP Český Brod včetně vyhodnocení 
vlivů návrhu územního plánu města na udržitelný rozvoj území.  

• 29.2.2012 vypracován a předán návrh ÚP Český Brod 

• do 3.5.2012  společné jednání o návrhu ÚP Český Brod. 

• 6/2012 vyjádření dotčených orgánů a sousedních obcí. 
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• POTUD PROBÍHALO VŠE PODLE PŘIPRAVENÉHO HARMONOGRAMU  
 

• PŘEDPOKLAD VYDÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU BYL ROK 2013 

 

 

POKRAČOVÁNÍ PO I. SPOLEČNÉM PROJEDNÁNÍ ÚP DNE 3. 5. 2012 

• Návrh územního plánu (ÚP) města Český Brod byl po I. společném 
projednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi upraven,  
na základě usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 41/2012, kde 
zastupitelé nedoporučili zahrnout do návrhu územního plánu 
severozápadní obchvat města, který znamenal velký zásah do celkové 
koncepce,  nejen  koncepce dopravy. 
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• Dne 13.09.2013 byl se zpracovatelem územního plánu Českého Brodu Ing. arch. 
Jaromírem Myškou  uzavřen dodatek  č. 1 smlouvy  o dílo – úprava návrhu 
územního plánu. 

• Změny v návrhu ÚP vyžadovaly pro budoucí opakované společné projednání 
souhlasy obcí Klučov, Chrášťany, Přistoupim. Všechny jmenované obce vyslovily  
s východním obchvatem souhlas. 

• 28.02.2014 se konalo opakované společné  jednání o II. návrhu ÚP  s dotčenými 
orgány, sousedními obcemi a nově dle novely stavebního zákona účinné od 
1.1.2013 i s veřejností (pouze připomínky, námitky až u veřejného projednání) 

• Do 31.03.2014 – mohla být uplatněna stanoviska dotčených orgánů, sousedních 
obcí a mohly být podány připomínky veřejnosti. 

• Následně byly vyhodnoceny připomínky veřejnosti a II. návrh ÚP byl předán spolu 
se stanovisky DO projektantovi k úpravě. 

• Po úpravě byl II. návrh ÚP předán ke stanovisku Krajskému úřadu Středočeského 
kraje – Odboru regionálního rozvoje  a  Odboru životního prostředí.  
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ II. NÁVRHU ÚP 
• Dne 30.10.2014 se konalo veřejné projednání II. návrhu ÚP,  

do 6.11.2014 byla stanovena lhůta pro podání námitek vlastníků 

nemovitostí.  

• V současné době je vypracováno  rozhodnutí o námitkách, se kterým 

byly seznámeny dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje.  

• S rozhodnutím o námitkách byla seznámena Komise pro místní rozvoj 

a stavebnictví, následně bude projednáno Radou města a posléze 

předloženo zastupitelstvu.  

• Na základě rozhodnutí o námitkách, kdy dojde ke změnám ve II. 

návrhu ÚP bude pravděpodobně opakováno veřejné projednání. 
 

Termín vydání nového  ÚP města se tak prodlouží pravděpodobně  do roku 2016 ! 
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HLAVNÍ VÝKRES 
II. NÁVRHU ÚP  
MĚSTA ČESKÝ BROD 

 

• Územní plán je vydávaný 

formou opatření obecné 

povahy. 

• Vždy vydává zastupitelstvo 

příslušné obce. 
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I. A II. NÁVRH ÚP MĚSTA ČESKÝ BROD - SROVNÁNÍ 
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Hlavní výkres – I. návrh ÚP Hlavní výkres – II. návrh ÚP 
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PRÁVA OBČANA V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
– OBČAN MÁ PRÁVO 
 

• Dát podnět k pořízení územního plánu nebo regulačního plánu, případně 

změny (podnět může u obce podat občan nebo vlastník pozemku či stavby).  

• Aktivně se účastnit průběhu pořizování ÚPD (písemně dávat připomínky  

k řešení v průběhu vystavení zadání, konceptu, je-li zpracováván, a návrhu; 

nejpozději při veřejném jednání. 

• Být zastupován zmocněným zástupcem veřejnosti (při pořizování ÚPD, pokud 

jsou splněny podmínky § 23 SZ. 
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PRÁVA OBČANA V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
– OBČAN MÁ PRÁVO (pokračování) 
 

• Uplatňovat námitky při pořizování ÚPD (uplatňují se písemně v průběhu 

vystavení konceptu, je-li zpracováván, a návrhu; nejpozději při veřejném 

jednání); námitky uplatňuje vlastník pozemku nebo stavby dotčené návrhem 

veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšného opatření, návrhem 

zastavitelné plochy a dále zástupce veřejnosti. 

• Dostat náhradu, jestliže jeho práva při užívání pozemku nebo stavby byla 

omezena na základě územního opatření o stavební uzávěře.  

• Dostat náhradu, pokud byl na jeho pozemku zrušen záměr schválený územně 

plánovací dokumentací pozemek zastavět (platí od 1. 1. 2012). 

• Nahlížet do platné ÚPD (uložené u krajského úřadu, úřadu územního 

plánování, stavebního úřadu a obecního úřadu, event. Vystavené  

na internetových stránkách uvedených úřadů).   
12 
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POVINNOSTI OBČANA V OBLASTI ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
 

• Respektovat principy územního plánování dané právními předpisy 

• Respektovat záměry územního plánování schválenou a vydanou ÚPD 

• V souladu s platnou ÚPD - umisťovat stavby a zařízení, příp. Jejich 

změny - měnit vliv staveb a zařízení na využití území - měnit využití 

území 

• Strpět omezení nebo zákaz stavební činnosti, pokud by mohla ztížit 

budoucí využití území podle připravované ÚPD (územní opatření  

o stavební uzávěře)  
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POVINNOSTI OBČANA V OBLASTI ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
 

• Respektovat předkupní právo obce (příp. Kraje nebo státu) u pozemků 

určených pro veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšné opatření 

nebo veřejné prostranství. 

• Respektovat podmínky pro odstraňování dopadů živelní pohromy 

nebo havárie (územní opatření o asanaci území).  

• Respektovat podmínky pro odstranění nebo zabezpečení staveb  

z důvodu ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby značných 

majetkových škod (územní opatření o asanaci území).  

• Dbát na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 

prostředí a majetku a být šetrný k sousedství.  
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DŮLEŽITÉ ODKAZY 
 

• Informace o územním plánu města Český Brod 

http://www.cesbrod.cz/category/uzemni-plan 
 

 

• Informace a aktuality města Český Brod       

http://www.cesbrod.cz 
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Děkuji za pozornost 

 

Ing. Radana Marešová 

 
 


