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Právní předpisy:
- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů;
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů;

Úrovně územně plánovací dokumentace v ČR:
• Politika územního rozvoje ČR 2008, ve znění aktualizace č. 1 z
roku 2015 (schvaluje vláda, řeší záměry republikového významu).
• Zásady územního rozvoje kraje (vydává krajské zastupitelstvo, řeší záměry
nadmístního významu).

• Územní plán (vydává zastupitelstvo obce, řeší záměry na území obce).
• Regulační plán (vydává zastupitelstvo obce, řeší podrobně vymezenou část území
obce).

Účastníci procesu pořizování územně
dokumentace (územní plán obce):

plánovací

• Zastupitelstvo obce (§ 6 odst. 5 stavebního zákona).
Úřad územního plánování (ORP)

• Pořizovatel
zajišťuje proces pořízení.

Obecní úřad se zajištěním kvalifikačních
požadavků tzv. LÉTAJÍCÍ POŘIZOVATEL

• Zpracovatel územního plánu – autorizovaný architekt / inženýr.
• Dotčené orgány (§ 136 správního řádu).
• Ostatní (sousední obce, veřejnost, vlastníci pozemků, oprávnění
investoři, právnické osoby ….. „každý“).

Dotčené orgány
na úseku ochrany a využití nerostného bohatství:
• Ministerstvo životního prostředí (§ 15 odst. 2 horního zákona a § 13 odst. 2
zákona o geologických pracích)

• Ministerstvo průmyslu a obchodu (§ 15 odst. 2 horního zákona)
• Český báňský úřad, (§ 15 odst. 2 horního zákona a § 40 odst. 6 písm. i) zákona č.
61/1988 Sb.) – pouze k Zásadám územního rozvoje kraje.

• Obvodní báňské úřady (§ 15 odst. 2 horního zákona, § 41 odst. 2 písm. j) zákona
č. 61/1988 Sb.)

Územně analytické podklady:
• patří mezi základní územně plánovací podklady - § 25 a § 26 stavebního
zákona (databáze informací o území)
• Sledované jevy (příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) na úseku těžby
nerostů:
Jev č. 57 – Dobývací prostor
Jev č. 58 – Chráněná ložisková území
Jev č. 59 – Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
Jev č. 60 – Ložiska nerostných surovin (výhradní, nevyhrazeného ner.
Jev č. 61 – Poddolovaná území
Jev č. 62 – Sesuvná území a území jiných geologických rizik
Jev č. 63 – Stará důlní díla
Jev č. 64 – Staré zátěže území a kontaminované plochy
Jev č. 64a – uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu

Aktivita v procesu pořizování:
Pokud je nutné chránit na území obce veřejné
zájmy plynoucí z horního zákona, je důležité:

z pohledu vlastníka pozemku (právnické osoby – těžaře):
Uplatnit připomínku k zadání (co požadujete respektovat).
Uplatnit připomínku při projednávání návrhu dle § 50
stavebního zákona (je vše zakresleno? nezasahují do CHLÚ,
DP jiné návrhy neslučitelné s těžbou).
c) Uplatnit námitku při veřejném projednání návrhu dle § 52
stavebního zákona (byl na připomínky brán zřetel?)
Pokud mám nějaký zájem v území je třeba
a)
b)

KONTINUÁLNĚ SLEDOVAT ÚŘEDNÍ DESKU !!!!
(elektronickou, klasickou).

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
Fáze projednávání ÚPD – klasické postupy

Stanovisko

Vyjádření

Návrh zadání

X

Návrh zprávy o uplatňování

X

Návrh pro společné jednání

X

Návrh pro veřejné projednání – k částem, které byly od
společného jednání změněny

X

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek

X

Návrh pro opakované veřejné projednání – k částem, které byly
změněny od předchozího veřejného projednání

X

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
Fáze projednávání ÚPD – zkrácené postupy

Stanovisko

Návrh zprávy o uplatňování – pokud se na základě ní
aktualizace ZÚR, změna ÚP, nebo změna RP pořizuje

Vyjádření
X

Návrh pro veřejné projednání

X

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek

X

Návrh pro opakované veřejné projednání – k částem, které byly
změněny od předchozího veřejného projednání

X

Postup povolení – těžba vyhrazeného nerostu:
Vyhrazený
nerost

Chráněné
ložiskové území
(rozhodnutí MŽP)

Stanovení
dobývacího prostoru
(stanovuje obvodní báňský
úřad)

Povolení hornické
činnosti (vydává
obvodní báňský úřad)

Těžba

Postup povolení – těžba nevyhrazeného nerostu:
Nevyhrazený
nerost

Ložisko
nevyhrazeného
nerostu

Rozhodnutí o změně
využití území
(vydává příslušný obecný
stavební úřad)

Povolení činnosti
prováděné hornickým
způsobem (vydává
obvodní báňský úřad)

Těžba

Na co mají dotčené orgány a „těžaři“
právo v územním plánu:
Ložiska nerostů dle definice v § 4 horního zákona, a to jak ložiska výhradní,
tak ložiska nevyhrazených nerostů (ÚP nesmí znemožnit jejich budoucí
využití).
Chráněná ložisková území stanovená samostatným postupem dle § 17
horního zákona (ÚP nesmí znemožnit jejich budoucí využití).
Stanovené dobývací prostory a jejich změny dle § 25 horního zákona a § 27
odst. 6 horního zákona, rozhodnutí o změnách využití území dle § 80
stavebního zákona (ÚP nesmí znemožnit výkon práv z DP a rozhodnutí).
Zajištění a likvidace důlního díla dle zákona č. 61/1988 Sb. (ÚP nesmí
znemožnit zajištění a likvidaci důlního díla) .

§ 18 odst. 5 stavebního zákona:
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat
stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, TĚŽBU NEROSTŮ …….., přípojky a účelové komunikace.
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území
umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z
důvodu VEŘEJNÉHO ZÁJMU výslovně NEVYLUČUJE.

Je třeba sledovat podmínky stanovené územním plánem pro
nezastavěné území!!!
Pokud je těžba vyloučena, musí být v územním plánu deklarován
jiný veřejný zájem, který v území nad těžbou převažuje.

Důležité informace:
V případě stanoveného dobývacího prostoru, kterým však ještě
není založeno právo zahájit těžbu, vzniká jeho stanovením právo k
dobývání určeného výhradního ložiska, v ÚPD tedy NEMUSÍ BÝT v
tomto prostoru vymezena plocha pro těžbu nerostů, neboť dle
ust. § 31 odst. 1 horního zákona je daná organizace oprávněna
dobývat výhradní ložiska v dobývacím prostoru, který jí byl
stanoven.
Jevy sledované v ÚAP se vždy vyznačují v grafické části
odůvodnění ÚPD v KOORDINAČNÍM VÝKRESU.

Situace, které mohou při pořizování ÚPD nastat:
1. Bez konfliktu, tj. během pořizování ÚPD nedojde ve stanoviscích DO k rozporům, nebo jsou

případné rozpory vyřešeny dohodou pořizovatele a příslušného DO učiněnou do doby vydání
stanoviska tohoto DO, stanoviska jsou v souladu s právními předpisy a jsou obsahově
zpracována dle § 149 odst. 2 správního řádu, nevykazují ani jiné vady, které by mohly způsobit
nezákonnost výsledného opatření obecné povahy.

2. Dohoda, tj. vyskytnou-li se protichůdná stanoviska DO, případně pořizovatel nesouhlasí se

stanoviskem DO, orgány územního plánování je projednávají (v souladu s § 4, odst. 8, věta
první stavebního zákona). Pokud se jim podaří se s DO dohodnout na změně již vydaného
stanoviska (stanovisek) DO, vydá příslušný DO nové navazující stanovisko, do kterého výsledek
dohody zahrne.

3. Řešení rozporu, tj. pokud nedojde k žádné dohodě podle předchozích bodů a DO na svém
stanovisku, které je zdrojem rozporu, trvají případně trvá, řeší se tento rozpor dle platných
právních předpisů (§ 4 odst. 8 věta druhá stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního řádu).

1. Na prvním místě jsou tedy dotčené orgány, ty musí hájit veřejné zájmy v
území a sledovat obsah územního plánu, nebo jeho změny ve vztahu k
ochraně nerostného bohatství.
2. Pokud dotčeným orgánům něco unikne, má možnost se těžař bránit,
podáváním připomínek a námitek.
3. Tyto musí pořizovatel vždy vyhodnotit a rozhodnutí o námitkách
odůvodnit a předložit k rozhodnutí zastupitelstvu obce.
4. Pokud problém v ÚP trvá, má těžař možnost do 1 roku od nabytí účinnosti
územního plánu, nebo jeho změny požádat o přezkum, a to buď krajský
úřad, nebo krajský soud.
5. Základem úspěchu je však vždy POLITICKÁ PODPORA !!!!! S tou jde
vše lépe.

„Metodika k upřesnění postupů orgánů územního plánování
a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného
bohatství v rámci územně plánovací činnosti“
Úkoly metodiky:
• Zmapovat povinnosti dotčených orgánů a pořizovatelů a jejich vzájemné
interakce v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.
• Přiblížit pořizovatelům pojmy používané v souvislosti s nerostným bohatstvím.
• Přiblížit dotčeným orgánům postupy pořizování různých druhů územně
plánovací dokumentace.
Garantem je MMR ve spolupráci s MŽP, MPO a ČBÚ.

DĚKUJI ZA POZORNOST

ZDAŘ BŮH !

