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Informace o metodice 

Metodika je výstupem výzkumného projektu zadaného Ministerstvem pro místní rozvoj, který
byl financován Technologickou agenturou ČR s cílem zpřesnit a sjednotit postupy v hodnocení
udržitelného rozvoje v územním plánování.

Přínos metodiky pro obce

>>>      splnění požadavků legislativy na vyhodnocování vlivu územního plánování na udr-
žitelný rozvoj

>>>      informační podklad o území poskytnutím relevantních dat pro další plánování roz-
voje obce

>>>      sledování vývoje jednotlivých trendů v území a možnost identifikovat rizikové jevy
a účinně jim předcházet

>>>      získání zpětné vazby o uskutečněných záměrech v území

>>>      podklad pro zadávání práce na tvorbě územního plánu či dalších územně plánova-
cích dokumentů obcí

Udržitelný rozvoj území obce

Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém stavu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (stavební zákon, § 18,
odst. 1).

Smyslem je harmonický rozvoj území, který respektuje jeho sociální, přírodní a ekono-
mické možnosti.  

Obec a územní plánování 

Územní plánování výrazně ovlivňuje podobu území a jedním ze strategických nástrojů řízení
obce. Cílem je zabezpečit rozvoj území, které uspokojí potřeby současné generace, aniž
ohrozí podmínky života budoucích generací.
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Obec a udržitelný rozvoj 

Obec je základní správní územní jednotkou, která může ovlivnit udržitelný svého území.
Proto je plnění této povinnosti důležité pro zabezpečení udržitelného rozvoje celé České
republiky. 

Kromě toho by měla každá obec usilovat o to, aby se v ní dobře žilo i budoucím generacím.
Stavební zákon ukládá obcím a krajům vyhodnocovat vlivy územně plánovacích dokumentů
a záměrů v nich obsažených na životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost spo-
lečenství.

Hodnocení vlivu územního plánování 
na udržitelný rozvoj území

Cílem Metodiky MMR je sjednotit a zpřesnit postup hodnocení vlivu územního plánování
na udržitelný rozvoj obce. 

Metodika je založena na měřitelnosti procesů v území pomocí indikátorů a na základě
vybraných tematických oblastí rozvoje dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), vyhlá-
šky č. 500/2006 Sb., a její aktualizace vyhláškou č. 458/2012 Sb. 

Pro hodnocení bylo vybráno 12 tematických oblastí. 

Metodika hodnotí vliv územně plánovací dokumentace a Politiky územního rozvoje na udrži-
telný rozvoj území v návaznosti na zpracování územně analytických podkladů, jejichž součástí
je i „Rozbor udržitelného rozvoje území“.

Metodika nabízí uživatelům: 

>>>      popis indikátorů a tematických oblastí

>>>      postupy zjišťování, výpočtu a vyhodnocování dat a údajů 

>>>      nástroje pro interpretaci zjištěných výsledků
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Pilíře a témata udržitelného rozvoje území

Ekonomický pilíř
12. Hospodářské podmínky

podtémata
>>>      Ekonomická funkce území

>>>      Rozvojový potenciál území

>>>      Struktura podnikatelských
subjektů

>>>      Trh práce

>>>      Zdroje a užití veřejných
rozpočtů

Environmentální pilíř

1. Horninové prostředí

2. Vodní režim

3. Hygiena životního prostředí

4. Ochrana přírody a krajiny

5. Zemědělský půdní fond a po-
zemky určené k plnění funkcí
lesa

Sociální pilíř

6. Veřejná technická infrastruktura

7. Veřejná dopravní infrastruktura

8. Sociodemografické podmínky

9. Bydlení

10. Rekreace

11. Zájmy bezpečnosti a obrany
území
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Postup osoby zodpovědné za územně 
analytické podklady v obci

1.         Pro ORP vyplývá ze stavebního zákona (dle § 28, odst. 1) povinnost každé dva roky
zpracovávat územně analytické podklady (ÚAP). Jedná se o úkol v přenesené působ-
nosti obce (viz § 6, odst. 1 stavebního zákona), tedy o výkon státní správy.

2.         Součástí ÚAP, konkrétně Rozboru udržitelného rozvoje území, je vyhodnocení vyváže-
nosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území.

3.         Vyhodnocení „udržitelného rozvoje“ je nedílnou součástí celé dokumentace ÚAP, kte-
rou – dle finančních a personálních možností úřadu – zpracovávají buď přímo pracov-
níci dané obce (odbor nebo oddělení územního plánování mající v kompetenci
územní plánování), nebo je možné tento úkol zadat externím odborníkům formou
veřejné zakázky.

4.         Uživateli metodiky tedy budou všichni aktéři zapojeni v tomto procesu – pořizovatelé
ÚAP, zpracovatelé ÚAP, ale také projektanti územních plánů, kteří budou využívat 
finální výstupy.
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Příklady praktického využití 
metodiky v obcích 

                              Říčany                                                          Petříkov

Témata: 1 – Horninové prostředí a geologie, 2 – Vodní režim, 3 – Hygiena životního prostředí, 4 – Ochrana
přírody a krajiny, 5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 6 – Veřejná technická
infrastruktura, 7 – Veřejná dopravní infrastruktura, 8 – Socio-demografické podmínky, 9 – Bydlení, 10 –
Rekreace, 11 – Zájmy obrany a bezpečnosti území, 12 – Hospodářské podmínky.

Základní interpretace dat na příkladu obcí Říčany a Petříkov

Z jednotlivých výstupů vyplývá, jaký je vztah stavu jednotlivých témat v rámci jedné obce
mezi sebou, která témata je možno hodnotit pozitivně a která nikoliv. 

Říčany – nejhorší ohodnocení získala témata, týkající se komplexu životního prostředí
a krajiny. 

Petříkov – má nejhůře hodnocenou ochranu přírody a krajiny, dopravní infrastrukturu
a sociodemografické a ekonomické podmínky v obci. 

Čím jsou údaje na grafu vyrovnanější (ideální je pravidelný tvar), tím je možno hodnotit
rozvoj pilířů udržitelného rozvoje v obci pozitivněji za předpokladu pohybu hodnot v plu-
sové hladině.

V územním plánu obcí a případně ZÚR Středočeského kraje by měla být navržena
taková opatření, která napomohou zjištěný stav v území obou obcí z pohledu zmíněných
témat zlepšit.
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Související legislativa

Ústava České republiky uvádí v čl. 7: ….„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů
a ochranu přírodního bohatství“ a v čl. 8: „Zaručuje se samospráva územních samosprávných
celků.“

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 odst. 2, v samostatné působnosti obce je uspokojování
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdě-
lávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Územně analytické pod-
klady jsou základem popisu aktuálního stavu v obci. 

Zákon o krajích č. 129/2000 Sb., § 1, odst. 4, dle něhož „Kraj pečuje o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů.“

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v §18, 
odst. 1: „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území...“

V §19, odst. 2: „Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů ... na udržitelný rozvoj
území. ...“



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
www.mmr.cz

Metodiku zpracoval:

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů s.r.o. a Atelier T-plan, s.r.o.

Metodika je dostupná na www.mmr.cz - regionální politika - výstupy výzkumu a vývoje


