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Územní plánování bývá prvním stádiem při realizaci staveb a dalších záměrů do něhož se veřejnost může zapojit. Ačkoli není nezbytné, aby pro území, do něhož se umisťuje nová stavba, byl zpracován územní nebo regulační plán, v praxi tomu tak často bývá, neboť právě pomocí těchto plánů se reguluje nová výstavba. V územním plánování se rozhoduje o budoucí podobě území a pro jeho využívání by měly být stanoveny podmínky. V územním plánování by se mělo řešit funkční využití území soustavně a komplexně tak, aby byl zabezpečen trvalý soulad všech hodnot (přírodních, civilizačních a kulturních) v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí.
Základním právním předpisem upravujícím oblast územního plánování je zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 Cíle a úkoly územního plánování se zabezpečují prostřednictvím územně plánovacích podkladů (jejichž tvorby se veřejnost nemůže účastnit), územně plánovací dokumentace, jíž se budeme zabývat v tomto separátu, a územního rozhodnutí, které též patří do územního plánování, ale postup při jeho vydávání má poněkud odlišný charakter (vydává se ve správním řízení a veřejnost se jej může účastnit pouze prostřednictvím občanských sdružení za splnění stanovených podmínek).

Územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentaci tvoří územní plán obce, územní plán velkého územního celku a regulační plán. Územní plán velkého územního celku (VÚC) se zpracovává pro území více obcí nebo okresů (obvykle zahrnuje nějaký větší region, například Beskydy či Střední Povltaví), územní plán obce se zpracovává pro (zpravidla celé) území obce a regulační plán se zpracovává obvykle pro část území obce. 
Tyto plány stanovují  uspořádání a limity řešení území, vymezují chráněná území a ochranná pásma, určují regulační pravidla pro využití území apod. Jinými slovy, pro jednotlivé plochy vymezují jejich účel (doprava, bydlení, zeleň, průmysl, obchod apod.) a stanoví pravidla pro jejich využívání.
Mezi uvedenými plány existuje hierarchie - regulační plán musí být v souladu s územním plánem obce a tyto plány musí být v souladu s územním plánem velkého územního celku.

Územní a regulační plány se skládají s textové části a mapové části. V textové části je slovní popis využití daného území, přijaté koncepce, vyhodnocení vlivů na životní prostředí ad., v grafické části (mapové) je přehledně zakresleno využití ploch a jsou z ní patrné plochy a koridory pro navrhované stavby (zejm. infrastrukturní), ochranná pásma apod.
Tyto plány dále obsahují část závaznou a část směrnou. Část závazná, v níž jsou mj. vymezeny veřejně prospěšné stavby, tj. stavby, pro které mohou být ve veřejném zájmu (za splnění dalších podmínek) vyvlastněny nemovitosti, je vyhlašována obecně závaznou vyhláškou (obce nebo kraje). V případě, že je územní plán schvalován vládou (viz dále), je vyhlašována ve Sbírce zákonů.
Jak jsme již uvedli, územní a regulační plány tvoří územně plánovací dokumentaci. Podrobnosti ohledně obsahu územně plánovací dokumentace a jejího pořizování stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

Pořizování, schvalování a změna územně plánovací dokumentace

Tvorby územních a regulačních plánů se má veřejnost možnost účastnit, a to ve všech fázích, neboť každý může podat své připomínky a účastnit se veřejného jednání. Místo vystavení příslušných dokumentů a lhůtu pro podání připomínek k nim a místo a den veřejných jednání jsou oznamovány veřejnými vyhláškami, jež se vyvěšují na úřední desky orgánů pořizujících územně plánovací dokumentaci.
Územní plán velkého územního celku pořizuje krajský úřad (v případě, že zahrnuje území více krajů a nedojde k dohodě krajů Ministerstvo pro místní rozvoj), územní plán obce a regulační plán pořizuje obecní úřad (na žádost obce okresní úřad). Na území vojenských újezdů pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci Ministerstvo obrany.

Pro přehlednost je proces pořizování územního a regulačního plánu zobrazen v tomto schématu:

  Zadání            Koncept            Návrh   *

V zadání územního nebo regulačního plánu jsou navrženy hlavní cíle a požadavky územně plánovací dokumentace. Návrh zadání musí být po dobu 30 dnů vystaven k veřejnému nahlédnutí, přičemž do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své podněty.

Na základě schváleného zadání se zpracovává koncept řešení. Koncept řešení musí být projednán na veřejném jednání, na němž musí být zajištěn odborný výklad. Minimálně 30 dní před tímto projednáním musí být koncept řešení vystaven k veřejnému nahlédnutí. Místo a datum projednání musí být oznámeno (veřejnou vyhláškou) nejméně 30 dní před tímto jednáním. Své připomínky může každý uplatnit do 30 dnů po tomto veřejném jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží! Po projednání konceptu je zpracováno souborné stanovisko.
Privilegované postavení zde mají vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být konceptem řešení dotčena. Ti mohou ve výše uvedené lhůtě podat námitky a mají právo na písemné sdělení, zda bylo těmto námitkám vyhověno, popř. důvody, pro které vyhověno nebylo. Stejně jako k návrhu zadání i ke konceptu řešení vyslovují svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Návrh územně plánovací dokumentace musí být vystaven po dobu 30 dnů, přičemž do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své připomínky. V této lhůtě mohou své námitky uplatnit též dotčení vlastníci a svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Veřejné jednání se neprovádí.

Územní plán velkého územního celku schvaluje zastupitelstvo kraje (v případě, že zahrnuje území více krajů vláda), územní plán obce a regulační plán schvaluje zastupitelstvo obce. Schvalujícím orgánem je tedy jiný orgán než ten, který dokumentaci pořizuje (viz výše).

Při změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena, je možno pořídit její změnu. Pro pořizování změny platí obdobný postup jako pro pořizování celé dokumentace.
Existuje-li již pro sledované území příslušný plán, je tedy možné alespoň sledovat, nechystají-li se jeho změny a případně se zapojit do jejich pořizování. 
______________________________________
	
Další dílčí rozbory otázek kolem územního plánování mohou následovat. Pokud máte o takovéto další separáty zájem, prosíme, zašlete svůj námět nebo dotaz na adresu Ateliér pro životní prostředí, Ve svahu č. 1, 147 00 Praha 4 nebo na mail atelierzp@volny.cz.
	Pokud máte zájem odebírat tuto ediční řadu separátků, sdělte nám spolehlivý kontakt na vás. 
         Ateliér pro životní prostředí
________________________________________________________________
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