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1. Má ministerstvo k dispozici aktuální metodické pokyny, sdělení, právní analýzy nebo podobné 

dokumenty, které by se týkaly úpravy územního plánu dle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon?  Pokud ano, žádáme o jejich sdělení. 

2. Pokud existuje individuální komunikace (sdělení ve formě dopisu, emaily apod.) mezi MMR a 

hl. m. Praha, která by se týkala úpravy územního plánu hl. m. Prahy dle § 188 odst. 1 stavebního zákona, 

prosíme o její poskytnutí. 

3. Pokud je Vám tato informace známa, prosíme o seznam obcí, které upravily územní plán dle § 

188 odst. 1 stavebního zákona. 

 

 

Odpověď: 

 

K jednotlivým částem Vaší žádosti uvádíme následující informace: 

 

1) 

Ministerstvo pro místní rozvoj nemá k dispozici žádné aktuální metodické pokyny, sdělení ani analýzy a 

podobné dokumenty, které by se přímo podrobně zabývaly úpravou územního plánu ve smyslu § 188 

odst. 1 stavebního zákona.  

Úpravě územního plánu se věnuje vysvětlení pojmu „úprava územního plánu“ v kapitole „12. Vybrané 

pojmy“ v rámci „Metodického doporučení k vybraným problémům pořizování územního plánu“, které je 

dostupné na webové adrese http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/22-vybrane-problemy-

porizovani-up-16022015.pdf. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 11. 2. 2009 metodické doporučení „Možnosti úpravy 

územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD“, datované 

6. 2. 2009. Umístěno je na webové adrese 

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/UpravaUPO/UPO_UpravaNaUP_200

90206.pdf. Toto metodické doporučení je však již považováno za neaktuální a proto je na stránkách 

umístěno v sekci neaktuální stanoviska a metodiky. Pro informaci Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, 

že neaktuální metodické pokyny a sdělení jsou zveřejněny pro případ, kdy je třeba (např. při soudních 

přezkumech) obhájit postup příslušných úřadů, pokud z těchto aktů vycházely v minulosti, za doby jejich 

platnosti. 

 

2) 

Ministerstvo pro místní rozvoj nemá k dispozici písemnou individuální komunikaci (sdělení ve formě 

dopisu, emaily apod.) mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a hl. m. Praha, která by se týkala úpravy 

územního plánu hl. m. Prahy dle § 188 odst. 1 stavebního zákona. 

 

3) 

Ministerstvo pro místní rozvoj si nevede evidenci obcí, které upravily územní plán dle § 188 odst. 1 

stavebního zákona. 

Podrobnější informace o stavu územně plánovacích dokumentací lze zjistit v Evidenci územně 

plánovací činnosti v ČR, která je na úrovni územně plánovací dokumentace obcí k dispozici online na 

webové adrese http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp. 

 

Souhrnně je údaje prezentovány v „Přehledu o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace 

a vybraných územně plánovacích podkladů“. Nejaktuálnější verze k 31. 12. 2015 je k dispozici 

na webové adrese http://www.uur.cz/default.asp?ID=4979. 
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