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oddělení územního plánování

SLOVO ÚVODEM
Ing. Alena Miklová
vedoucí odboru
stavebního řádu a životního prostředí

Vážení přátelé,
právě se díváte na páté vydání sborníku činností Zlínského kraje a jeho
krajského úřadu na úseku územního plánování za období let 2017 až 2020.
Ve sledovaném období se nám podařilo splnit několik významných úkolů v
oblasti územního plánování, mezi něž řadím zpracování a vydání Aktualizace
č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, průběžnou aktualizaci
jednotných územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností
Zlínského kraje a z nich vycházejícího rozboru udržitelného rozvoje území
pro Zlínský kraj. Pořízením územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“
jsme prověřili trasování záměru obchvatu.
Stejně jako v předchozím období jsme pokračovali ve finanční podpoře obcí
při pořizování územních plánů. A za sledované období bylo dokončeno a
vydáno dalších 43 územních plánů. Z celkového počtu 307 obcí Zlínského
kraje má tedy pořízený nový územní plán již 298 obcí.
V roce 2019 byla provedena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR kontrola
našeho oddělení s ohledem na výkon přenesené působnosti na úseku
územního plánování, s tím že kvalita výkonu přenesené působnosti je
vykonávaná na vysoké úrovni.
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Oddělení územního plánování
Ing. arch. Ladislav Vintr
vedoucí oddělení

Odbor stavebního řádu a životního prostředí
Ing. Alena Miklová
vedoucí odboru

Koordinace a usměrňování územního rozvoje kraje v samostatné
působnosti
Ing. arch. Monika Antošová

Oddělení územního plánování

Nadřízený orgán ÚP
Ing. Jana Bravencová

Oddělení stavebního řádu
Oddělení hodnocení ekologických rizik

Nadřízený orgán ÚP
Ing. Jana Drgová
Pořizování ÚPD
Ing. Ivana Kolajová

Oddělení právního a ochrany přírody a krajiny
Oddělení technické ochrany prostředí a energetiky

3

Územně analytické podklady, GIS
Mgr. Jaroslav Pospíšil

Oddělení vodního hospodářství

Pořizování ÚPD
Ing. Ivana Valachová

Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a
rybářství

Územně analytické podklady
Ing. Marcela Vavříková
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OBLAST PŮSOBNOSTI PŘI POŘIZOVÁNÍ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Zlínský kraj má 307 obcí, z toho je 13 obcí úřadem
územního plánování (dále jen ÚÚP).

.

V okrese Kroměříž je ÚÚP Bystřice pod Hostýnem
(vykonávající územně plánovací činnost pro 14 obcí),
Holešov (pro 19 obcí), Kroměříž (45 obcí), v okrese
Uherské Hradiště je ÚÚP město Uherské Hradiště (47
obcí), Uherský Brod (30 obcí), v okrese Vsetín je ÚÚP
Rožnov pod Radhoštěm (9 obcí), Valašské Meziříčí (18
obcí), Vsetín (32 obcí) a v okrese Zlín město Luhačovice
(15 obcí), Otrokovice (9 obcí), Valašské Klobouky (19
obcí), Vizovice (16 obcí) a Zlín (30 obcí).
Samostatně vykonávají územně plánovací činnost města
Hulín (okres Kroměříž), Staré Město (okres Uherské
Hradiště), Napajedla, Brumov-Bylnice (okres Zlín), a to
prostřednictvím úředníka, který splňuje kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Město
Fryšták přestalo samostatně vykonávat územně
plánovací činnost, pořizovatelem je nyní úřad územního
plánování Zlín.
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POČET ÚZEMNÍCH PLÁNŮ VYDANÝCH PODLE
ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Podle ust. § 188 odst. 1 zákona stavebního zákona je nutné územně
plánovací dokumentaci sídelního útvaru a územního plánu obce schválenou
před 1. lednem 2007 do 31. prosince 2022 podle tohoto zákona upravit,
v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.

11/2016

V následující tabulce je uvedeno a v kartogramech zobrazeno, kolik
územních plánů bylo podle stavebního zákona vydáno v období 11/2016 a
9/2020, kolik územních plánů zbývá vydat, v jakých etapách pořizování
jsou zbývající nevydané územní plány aj.

09/2020
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POČET VYDANÝCH ZMĚN ÚZEMNÍCH PLÁNŮ
(k datu 7.9.2020)
U měst Kroměříž, Uherský Brod a obcí
Březnice, Doubravy, Kelníky a
Spytihněv je vyšší počet změn
územních plánů způsobený zatím
nezpracovanou
a
nevydanou
dokumentací podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů;
na ostatním území zvýšený počet
změn indikuje vyšší dynamiku vývoje
území.
Podání
směřovaná
nadřízenému
orgánu územního plánování pří
pořizování jednotlivých územních plánů
či jeho změn, tj. žádosti o vyjádření
k zadání územního plánu či jeho
změně a zprávě o uplatňování
územního plánu v uplynulém období,
žádosti o stanoviska k jednotlivým
etapám pořizování územního plánu či
jeho
změny
jsou
vyřizovány
v termínech daných zákonem a jejich
počet je odvozený od intenzity
pořizování
jednotlivých
úřadů
územního plánování.

9

Krajský úřad Zlínského kraje · třída Tomáše Bati 21 · Zlín 761 90
tel +420 577 043 111 · fax +420 577 043 202 · www.kr-zlinsky.cz
Odbor stavebního řádu a životního prostředí
Tel +420 577 043 451 · fax +420 577 043 452

10

Krajský úřad Zlínského kraje
AKTUALIZACE Č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, je pořízena na
základě Zprávy o uplatňování ZÚR ZK v uplynulém období 2012-2016 a je
zpracována, projednána a vydána v rozsahu měněných částí.
Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo
Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne
05.11.2018 a nabyla účinnosti dne 27.11.2018.

Krajský úřad Zlínského kraje zajistil také vyhotovení úplného znění Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.

11
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Předmětem aktualizace č. 2 ZÚR ZK jsou především:
•
•
•
•
•
•
•
•

formální změny, jako jsou změny názvů, terminologie apod.
úpravy a návrh priorit územního plánování, upřesnění rozvojové oblasti
OB9, úprava zásad pro rozhodování o změnách v území pro specifickou
oblast SOB2 v souladu s PÚR ČR
vypuštění či úpravy ploch a koridorů dopravní infrastruktury
vymezení nových ploch územních rezerv pro dopravní infrastrukturu
vypuštění či úpravy ploch a koridorů technické infrastruktury
úprava koridorů územního systému ekologické stability
aktualizace seznamu územních studií včetně úprav lhůt pro zpracování a
vložení dat o nich do evidence územně plánovací činnosti
změny grafické části ZÚR ZK v návaznosti na změny v textové části
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ÚZEMNÍ STUDIE
„JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT LUHAČOVIC“
Neustále se zhoršující dopravní situace na průjezdu lázeňským městem
Luhačovice vyvolala požadavek na prověření tohoto záměru, vyplývajícího
ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, v rámci územní studie, která
bude podkladem pro případnou změnu územně plánovací dokumentace.
V rámci územní studie byly zpracovány tři varianty řešení obchvatu města
Luhačovice, které byly vzájemně porovnány v souvislosti jednotlivých limitů
území. Z hlediska dopravní psychologie a směrového vedení trasy i splnění
požadavku odvedení tranzitní dopravy mimo město Luhačovice je
nejvýhodnější varianta B, tedy odklonění dopravy již u křižovatky se silnicí
II/490 u Biskupic.
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STUDIE „POSOUZENÍ ALTERNATIV RBC
LUŽKOVICE VE VZTAHU KE KOMUNIKACI
S9 NA K.Ú. ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ“
- AKTUALIZACE
Aktualizace dokumentace ve vazbě na novou „Metodiku vymezování
územního systému ekologické stability“ (MŽP, 2017), dále ve vazbě na
varianty plánovaných zkapacitnění silniční i železniční dopravy v území I ve
vazbě na další zájmy v území.
Z výsledků hodnocení metodických principů ÚSES vyplývá, že nejlépe
vyhovuje vymezení regionálního biocentra RBC Lužkovice ve variantě 1.
Předností navržené alternativy RBC Lužkovice je vyšší zastoupení nivních
reprezentativních ploch a to u všech nových variant řešení. Soulad
vymezení RBC Lužkovice s variantami řešení komunikace S9 bude zajištěn
za předpokladu maximální redukce plochy biocentra ideálně o 10% (méně
vhodně o 13%, resp. 16% dle varianty). Tím jsou především z hlediska
přiměřených prostorových nároků naplněny metodické principy vymezení
ÚSES.
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STUDIE „VLASTNÍ KRAJINY A JEJICH
CÍLOVÉ KVALITY“
Studie vychází z dokumentace Krajinný ráz Zlínského kraje, zpracovatel
Arvita P spol. s r.o., 2005 a dále dokumentací Preventivní hodnocení
krajinného rázu CHKO Beskydy, Arvita P spol. s r.o., 2008 a Preventivní
hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty, Arvita P spol. s r.o., 2007.
V textové části jsou stanoveny „cílové kvality krajin“ a v grafické části
vymezením „vlastních krajin“. Zpracování je řešeno formou revize
a doplnění existujícího vymezení krajinných celků a krajinných prostorů, s
využitím hranic oblastí se shodným krajinným typem do podoby naplňující
požadavky Evropské úmluvy o krajině (především s ohledem na revizi jejího
překladu z 10. 02. 2017).
Vlastní krajiny Zlínského kraje byly vymezeny na úrovni národní,
regionální a místní (lokální).
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ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ JAKO
VÝSTUP ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Rozbor udržitelného rozvoje území je součástí územně analytických
podkladů (Územně analytické podklady Zlínského kraje pořízené v
souladu s §§ 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s §§ 4-5 vyhlášky MMR ČR
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tvoří s
nimi nedílnou součást.
Výstupem rozboru je problémový výkres obsahující střety, závady a
především okruhy problémů k řešení (včetně příležitostí) v Zásadách
udržitelného rozvoje Zlínského kraje zahrnující problémy v silniční
dopravě, železniční dopravě, technické infrastruktuře, urbanizaci a
krajině.
Rozbor udržitelného rozvoje území, který byl zpracován kombinací
multikriteriální a SWOT analýzy, umožňuje na území Zlínského kraje
objektivní vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek, a to na
úrovni jednotlivých obcí či menších územních jednotek, dává možnost
posuzovat trendy ve vývoji území a umožňuje modelovat změny v území
(v jeho vyváženosti) po realizaci rozvojových záměrů.
První Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje byl pořízen a
projednán v roce 2009, v letech 2011, 2013, 2015 a 2017 byl tento
aktualizován za využití stejné metody zpracování.
Podrobnosti k materiálu jsou dostupné na webových stránkách odboru
územního plánování a stavebního řádu Zlínského kraje.

19

Krajský úřad Zlínského kraje · třída Tomáše Bati 21 · Zlín 761 90
tel +420 577 043 111 · fax +420 577 043 202 · www.kr-zlinsky.cz
Odbor stavebního řádu a životního prostředí
Tel +420 577 043 451 · fax +420 577 043 452

20

Krajský úřad Zlínského kraje
DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
JEDNOTNÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A JEHO DIGITÁLNÍHO PODOBY (ZDÚP)

oddělení územního plánování

Zlínský kraj podporuje jednotný postup zpracování územních plánů formou
dotací - Podprogramem na zpracování územních plánů, kdy právě jedním ze
základních předpokladů získání dotace je přistoupení k tomuto jednotnému
postupu.

Materiál vznikl a působí jako nástroj pro podporu správného zadání,
převzetí a implementace dat digitálně zpracovaných územních plánů obcí
Zlínského kraje a Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Obsahuje
katalogy jevů vycházející z příslušných vyhlášek, definice symboliky,
datové modely zpracování pro prostředí MicroStation a prostředí
geografických informačních systémů (prostředí ESRI). Systém byl na
Zlínském kraji implementován s účinností nového stavebního zákona, po
celou dobu trvání je udržován stejný katalog jevů zajišťující jednotnost
zpracování.
Výstupem těchto procesů jsou jednotně zpracované územní plány a
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ať už hovoříme o jejich
klasických či digitálních podobách) umožňující jednotný náhled na výkresy
a data územního plánování ve všech obcích Zlínského kraje, kdy i ta
nejmenší obec má stejné výstupy (legendu a formální obsah výkresů) jako
krajské město, a i Zásady územního rozvoje jsou obsahově a vzhledově
kompatibilní s územními plány, čímž je podstatně zjednodušena pro
oprávněné subjekty a veřejnost čitelnost a využitelnost územních plánů. V
neposlední řadě tyto postupy také umožňují vzdálenou prezentaci
územních plánů a Zásad územního rozvoje pomocí webových technologií z
jednoho místa - Portálu jednotných územně analytických podkladů a
územních plánů Zlínského kraje - JUAP.
V současné době je takto zpracováno 299 obcí Zlínského kraje (mezi nimi
např. i města Zlín, Vsetín, Uh. Hradiště, atd.), dalších 7 obcí má územní
plán v metodice rozpracovaný.
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JEDNOTNÉ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územně analytické podklady jsou jedním z nástrojů územního plánování.
Jde o soubor veškerých informací o území (prostorových informací)
udržovaných z jednoho místa, neustále aktualizovaných. Slouží jako
podklad pro zpracování územních plánů, studií, pro rozhodování v území
a mohou být kromě územního plánování využívány i ve všech ostatních
oblastech veřejné správy.

.

Všechny obce s rozšířenou působností Zlínského kraje postupují při
tvorbě a údržbě územně analytických podkladů pro svá správní území
jednotným způsobem. Jednotné zpracování se týká jak datové základny
územně analytických podkladů (stejný katalog jevů, datový model,
vizualizace dat), tak i podoby výsledného rozboru udržitelného rozvoje
území.
Stejný způsob zpracování přináší spoustu výhod, je takto zajištěna
kompatibilita dat na obecní a krajské úrovni. Hromadný způsob
zpracování také přináší své výhody - odpadají neprovázanosti dat na
stycích správních území, lépe se koordinují opravy měřítkových
nesouladů dat, hromadný způsob je určitě finančně výhodnější než
samostatná řešení.
Podstatným přínosem jednotného přístupu ke zpracování územně
analytických podkladů bylo vytvoření kontaktního pracoviště na
jednotlivých obcích s rozšířenou působností, tzn. vytvoření pracovního
místa, vyškolení a zapracování zaměstnance tak, aby tento zajišťoval a
jak už samotný sběr a zpracování dat, tak i jejich využívání pro ostatní
oprávněné subjekty.
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Informace o území shromažďované jak ze strany pracovníků krajského
úřadu (odbor územního plánování), tak i pracovníků územně analytických
podkladů úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností, se
formou skládačky dostávají do jednotného datového skladu, který
umožňuje jejich další zpracování, využívání, analýzy a zobrazování. Celé
. toto řešení je zastřešeno službou - webovým portálem jednotných
územně analytických podkladů a územních plánů JUAP.
Systém je organizačně zajištěn z prostředí jednoho ze subportálů
Zlínského kraje na adrese http://www.juap-zk.cz/. K dispozici jsou zde
popisy řešení, použité modely zpracování, seznamy a statistiky k
jednotlivým sledovaným jevům a především linky na datovou základnu
územně analytických podkladů a územních plánů.
Samotný webový portál jednotných územně analytických podkladů a
územních
plánů
existuje
na
adrese
https://juapzk.geostore.cz/portal/Default.aspx . Na jeho vstupní stránce
existuje základní rozcestník pro oprávněné (registrované) subjekty a pro
ostatní, tzn. pro veřejnost. Jedná se o webovou mapovou aplikaci
primárně zobrazující celý obsah datového skladu.
V oblasti územně analytických podkladů se jedná o 119+36 jevů
rozdělených do cca 1000 vrstev logicky uspořádaných do skupin podle
témat. Při zobrazování je možné vrstvy libovolně mezi sebou
kombinovat, vytvářet si vlastní výkresové sestavy, využívat pro jejich
zobrazení libovolné mapové podklady. Celý systém je kromě prostorové
složky i databázově orientovaný, tzn. je možné nahlížet na atributy
jednotlivých prvků. Zjistit a prohlížet lze např. popisy prvků, informace z
Katastru nemovitostí, připojené soubory k prvkům (např.
fotodokumentace), příslušná rozhodnutí o vyhlášení, apod. Mapové
kompozice lze samozřejmě také tisknout, v libovolných měřítkách a
formátech.
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POSOUZENÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK,
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A JEJICH ZMĚN
Povinnost správního orgánu nadřízenému dotčenému orgánu zrušit nebo
změnit nezákonné stanovisko vznikla ode dne 1.1.2018, kdy nabyl účinnosti
zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Přezkum závazných stanovisek

Přezkum územních plánů a jejich změn

oddělení územního plánování

KONTROLNÍ A DOZOROVÁ ČINNOST
VŮČI OBCÍM
Řádné kontroly obecních úřadů obcí vykonávajících pořizovatelskou
. činnost, které provádí Krajský úřad odbor životního prostředí a
stavebního řádu (do 1.9.2020 odbor územního plánování a stavebního
řádu) jsou prováděny jednou za 3 roky. V roce 2016 bylo provedeno pět
kontrol, v roce 2017 čtyři kontroly, v roce 2018 čtyři kontroly, v roce
2019 pět kontrol a v roce 2020 v prvním pololetí jedna kontrola. V září
2020 byla provedena jedna kontrola kvalifikovaného obecního úřadu.
Nebyly provedeny žádné mimořádné kontroly. V roce 2020 byl řešený
jeden podnět ke státnímu dozoru.
V roce 2019 byla provedena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR kontrola
výkonu přenesené působnosti na úseku územního plánování orgány
Krajského úřadu Zlínského kraje (řádné kontroly Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR jsou prováděny u jednotlivých krajských úřadů jednou za
tři roky), kontrolovaný byl rok 2018. Kontrolou bylo zjištěno, že
kontrolovaný útvar ve sledovaném období zajistil kvalitní výkon všech
činností, které má KÚ ZK podle právních předpisů na úseku územního
plánování vykonávat, kvalita výkonu přenesené působnosti je
vykonávaná kontrolovaným útvarem na vysoké úrovni.

Přezkum územních opatření o stavební uzávěře

* - usnesením zastaveno řízení
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DOTACE PRO ZPRACOVÁNÍ
ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní
plánování je činnost, která si klade za cíl vytvářet předpoklady pro
.
výstavbu a zejména pro udržitelný rozvoj území pro současnou generaci i
generace příští. Toto zajišťuje soustavným a komplexním řešením účelného
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Také
koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné
činnosti, ovlivňující rozvoj území, a konkretizuje ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. To jsou také základní důvody,
proč Zlínský kraj podporuje tvorbu územních plánů.
Územní plán je nezbytným nástrojem obce, zejména pokud jde o zajištění
územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury,
stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek
hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území, předcházení
problémům degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace. Na
územní plány obcí se váže i poskytování prostředků z veřejných zdrojů
krajských úřadů, ČR nebo EU.
Všechny tyto uvedené skutečnosti vedly orgány Zlínského kraje k rozhodnutí
o finanční výpomoci pro obce Zlínského kraje při pořízení nových územních
plánů výhradně pro obce do 2000 obyvatel, které tvoří 83% z celkového
počtu obcí Zlínského kraje. Věcná specifikace vč. finančního rámce je
schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje.
Základní principy programu na podporu územně plánovací dokumentace
vychází z dokumentů Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020, pilíř 3.
Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova a Strategie rozvoje venkova ve
Zlínském kraji do roku 2020.
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Podprogram byl poprvé vyhlášen v roce 2004 a jeho úkolem bylo
nastartování procesu zpracování územně plánovací dokumentace. Současně
s nabytím účinnosti stavebního zákona v roce 2007 byla možnost čerpání
podpory rozšířena i na další etapy územně plánovacího procesu. Čerpání
podpory je vyhrazen na zpracování územně plánovací dokumentace s
dodržením maximální efektivity a hospodárnosti vynaložených prostředků (tj.
zpracování v souladu s Pravidly pro zadávání dokumentů v digitální podobě
vypracovanými KÚ ZK a s Jednotným postupem digitálního zpracování
územního plánu pro GIS Krajského úřadu Zlínského kraje). Od roku 2016 je
dotace nejen na návrhy územních plánů, ale je rozšířena i na změny
územních plánů – tyto změny však musí být vyvolány požadavkem nebo
činností státní správy.
Obce měly také možnost získat finanční podporu na pořízení územně
plánovací dokumentace formou dotací z evropských fondů, např. z IOP,
později IROP. Také Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje tvorbu územních
plánů obcí pomocí Národního programu.

oddělení územního plánování

Finanční podpora Zlínského kraje na zpracování územních plánů obcí
Zlínského kraje od roku 2004:
.

sledované období
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