Zástupce veřejnosti ve vztahu k pořizování zásad územního rozvoje
Použité právní předpisy
•
•
•

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Směrnice Evropského společenství č. 2001/42/ES
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí (Aaarhuská úmluva)

Obecné vymezení institutu
Účast veřejnosti při územním plánování vyplývá na úrovni mezinárodního práva z Aarhuské
úmluvy, na úrovni evropského práva ze směrnice č.2001/42/ES (dále jen SEA směrnice“) a
z hlediska vnitrostátních předpisů je důležitý zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a především stavební zákon.
Veřejnost může uplatňovat během v procesu pořizování územně plánovací dokumentac
svoje stanoviska v podstatě dvojím způsobem. Každý může podávat připomínky, a to nejpozději při
veřejném projednání (k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží). O připomínkách
pořizovatel územního plánu nevypracovává návrh rozhodnutí ve smyslu správního řádu.
Připomínky jsou však podkladem k vydání územního plánu a musejí být v odůvodnění územního
plánu vypořádány.
Druhým nástrojem, jak uplatnit svoje stanovisko je námitka. Námitky proti návrhu zásad
územního rozvoje mohou podat pouze tzv. dotčené obce (obce v řešeném území a obce sousedící s
tímto územím) a zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona) je jedna
z novinek, které územnímu plánování přinesl nový stavební zákon. Zástupce veřejnosti představuje
novou možnost pro veřejnost jak efektivně a kvalifikovaně zasáhnout do postupů v územním
plánování. Zástupce veřejnosti může zastupovat veřejnost na základě zmocnění při pořizování
návrhu, případně konceptu územně plánovací dokumentace.
Námitky se musí také uplatnit nejpozději při veřejném projednání, k později uplatněným
námitkám se nepřihlíží (na to musí být zástupce veřejnosti výslovně upozorněn).
Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je zásadní. Pořizovatel s určeným zastupitelem pouze
vyhodnotí výsledky projednání (připomínky), námitky mají výrazně lepší procesní postavení. Musí
o nich být rozhodnuto a toto rozhodnutí je nutné odůvodnit. Proti rozhodnutí o námitce se není
možné odvolat, lze ovšem podat podnět k zahájení přezkumného řízení (§ 94 a násl. správního řádu)
nebo správní žalobu podle § 65 odst. 1 nebo 2 soudního řádu správního. V případě zrušení nebo
změny rozhodnutí o námitce je potom část územně plánovací dokumentace postižená zrušenou
námitkou neplatná a nelze podle ní postupovat.

Jak zmocnit zástupce veřejnosti při pořizování zásad územního rozvoje?
Ruku v ruce s pořizováním prvních zásad územního rozvoje se objevují častější výkladové
problémy vztahující se ke stavebnímu zákonu. Ustanovení stavebního zákona, které se týká
zástupce veřejnosti, je totiž vnitřně rozporné, stejně tak vznikají nejasnosti ohledně jeho vztahu
k dalším ustanovením týkajícím se pořizování zásad územního rozvoje.
Proveďme nyní rozbor jednotlivých částí § 23 stavebního zákona:

(1)

Veřejnost může být při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací
dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti.

Z tohoto ustanovení bezpochyby vyplývá, že veřejnost může zmocnit právnickou nebo
fyzickou osobu, aby ji zastupovala při pořizování zásad územního rozvoje, neboť podle hlavy III
dílu 3 stavebního zákona mezi územně plánicí dokumentaci patří:
a) Zásady územního rozvoje,
b) územní plány,
c) regulační plány.
Dále je z tohoto odstavce § 23 zřejmé, že veřejnost má být zastoupena již ve fázi pořizování
návrhu, nikoli až tehdy, kdy je upravený a posouzený zveřejněn. Může se proto na první pohled
zdát, že kriteria obsažená v § 23 odst. 2 odporují § 23 odst. 1, ale není tomut tak, jak ukážeme
dalším výkladem ustanovení stavebního zákona.
(2)

Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k
právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina
občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné
obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu
územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž
nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce
na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na
území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního
rozvoje.

Zástupce veřejnosti je zmocněncem určitého počtu obyvatel obce nebo kraje. Zmocnění se
provede prostřednictvím běžné plné moci. Podepsaná osoba musí být označena jménem a příjmením
a bydlištěm. V plné mocí musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě věcně
shodné připomínky zmocnitelů.
Jak se určuje počet obyvatel? Z odst. 2 § 23 vyplývají dva možné zpsoby stanovení počtu
obyvatel, kteří musejí zmocnit zástupce veřejnosti při pořizování zásad územního rozvoje.
a) Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním
úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně
než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně
shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace.
Pokud pomineme formulaci věty první tohoto ustanovení, tj. „Zástupcem veřejnosti může
být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům.“ (k tomu jen poznámka:
právnická osoba je vždy způsobilá k právním úkonům, věta měla zcela jistě znít obráceně:
„Zástupcem veřejnosti může být právnická osoba nebo fyzická osoba plně způsobilá k právním
úkonům.“), a budeme se věnovat jenom otázce ustanovení zástupce veřejnosti, musíme konstatovat
následující:
•
•

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentace.
Zástupce veřejnosti pro pořizování zásad územního rozvoje tedy musí zmocnit
nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200

•

občanů příslušné obce (dovozujeme, že na území kraje, vzhledem k podmínce v další
větě tohoto odstavce).
Tito občané musí uplatňovat věcně shodnou připomínku k návrhu zásad
územního rozvoje (tzn. Není stanovena podmínka, že ji už k orgánu územního
plánování podali)

b) Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně
jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo
nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k
návrhu zásad územního rozvoje.
Tato věta § 23 odst. 2 reaguje na situaci, kdy občané již připomínku podali, ať koordinovaně
nebo nezávisle a následně chtějí zmocnit zástupcem, aby je zastupoval a připomínku uplatnil jako
námitku se všemi procesními dopady.
Veřejné projednání se podpůrně řídí § 172 správního řádu, zákon č. 500/2004 Sb.

§ 172
(4) K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění.

Závěr:
Při pořizování zásad lze použít obě varianty. Lze podávat písemné i ústní připomínky (na
veřejném projednání).

Kdy se pořizuje, resp. kdy existuje návrh územního plánu?
Pořizování návrhu zásad územního rozvoje upravuje § 37 stavebního zákona. Návrh zásad
územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání (§ 187 odst. 4) nebo zprávy o uplatňování
zásad územního rozvoje (aktualizace prvních zásad). K návrhu zásad územního rozvoje krajský
úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Poté následuje společné jednání o návrhu
zásad (§ 37 odst. 2 stavebního zákona) a také projednání se sousedními státy, pokud jsou splněny
podmínky § 37 odst. 3. Již v této fázi existuje verze návrhu zásad územního rozvoje
Poté tento návrh zásad územního rozvoje a zprávu o jejich projednání posuzuje ministerstvo
pro místní rozvoj. Teprve o upraveném a posouzeném návrhu se koná veřejné projednání. Stavební
zákona ale v § 23 nestanoví, že by zástupce veřejnosti musel být ustaven až po té, co je návrh

posouzen. Požaduje pouze, aby občané (ve stanoveném počtu) uplatňovali připomínku k návrhu, tj.
k návrhu zásad v jakékoli fázi. Až v rámci veřejného projednání se řeší upravený a posouzený
návrh. Pokud by zákonodárce myslel, že se jedná o posouzený a upravený návrh, musel by toto
stanovit.

Kdy zmocnit zástupce veřejnosti při pořizování zásad územního rozvoje?
Na základě zběžného čtení stavebního zákona se lze domnívat, že veřejnost může podávat
svoje připomínky pouze k návrhu zásad územního rozvoje, resp. že může zmocnit zástupce
veřejnosti až v této fázi. Toto však není pravdou.
Jednak to vyplývá již ze samotného § 23 odst. 1 (viz výše), podle kterého veřejnost může
být při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace zastupována
zmocněným zástupcem veřejnosti.
Navíc to ale lze dovodit za použití základní zásady obsažení v čl. 2 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod (Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen
činit, co zákon neukládá.) můžeme říci, že to možné je. Navíc k takovému závěru dospějeme také
interpretací stavebního zákona a §172 správního řádu. Konkrétně § 39 v odst. Řeší pouze veřejné
projednání. Neříká ale, že veřejnost nesmí před tímto okamžikem zasílat svoje připomínky písemně
a že k takovému jednání nesmí zmocnit zástupce veřejnosti. Při podávání připomínek a námitek
mohou vycházet např. ze schváleného zadání, na jehož základě se návrh zásad pořizuje nebo
z žádostí o informace (např. co se týče vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, nebo
zveřejňovaných informací). Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že připomínky a námitky se mohu
uplatňovat nejpozději při veřejném projednání, nikoli nejdříve.
§ 39
(1) O upraveném a posouzeném návrhu zásad územního rozvoje se koná veřejné
projednání. Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky byl návrh zásad územního rozvoje vystaven k veřejnému nahlédnutí. K
veřejnému projednání přizve jednotlivě dotčené orgány, obce v řešeném území a
sousední kraje, a to nejméně 30 dnů předem.

(2)

Námitky proti návrhu zásad územního rozvoje mohou podat pouze obce v
řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále jen "dotčené obce") a zástupce
veřejnosti. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí
vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného
projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené obce a zástupce
veřejnosti oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.

Kdo může být zástupcem veřejnosti?

Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba musí být plně
způsobilá k právním úkonům. Pokud bude zástupcem veřejnosti právnická osoba, pak vznikne
právo jednat statutárnímu orgánu1 této právnické osoby nebo jiné osobě, které statutární orgán udělí
plnou moc.
Zmocnění se provede prostřednictvím běžné plné moci.2 Plná moc by měla mít všechny
náležitosti - označení zmocněnce, zmocnitelů a vymezení úkonu. tzn. označení zmocněnce,
zmocnitelů a vymezení úkonu, ke kterému je zástupce zmocňován. Tímto úkonem bude podání a
projednání námitky na základě věcně shodné připomínky jednotlivých zmocnitelů.
Nic nebrání tomu, aby veřejnost zmocnila jednoho zástupce veřejnosti k podání libovolného
počtu námitek nebo aby v konkrétním procesu územního plánování vystupovalo několik zástupců
veřejnosti.3
O tom, zda osoba splňuje podmínky, aby mohla být zástupcem veřejnosti, rozhodne v
případě pochybností orgán územního plánování. Rozhoduje se usnesením, které se oznamuje pouze
této osobě. Do pravomocného rozhodnutí o této věci má tato osoba všechna procesní práva zástupce
veřejnosti.
Je ve zmocnění třeba uvést věcně shodnou připomínku?
V plné mocí musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě věcně
shodné připomínky zmocnitelů. Stavební zákon stanoví, že zástupce veřejnosti mohou zmocnit
občané, kteří "uplatňují věcně shodnou připomínku". Není nutné, aby každý zmocňující občan
zároveň připomínku samostatně podal, ale postačí, když bude dostatečně specifikována ve
zmocnění.4 Lze si tak představit například zmocnění: "... aby zmocnitele zastupoval jako zástupce
veřejnosti při podání a projednání námitky proti vymezení zastavitelné plochy ve změně územního
plánu obce Tolety č. Z. 33".5
Co je třeba doložit ke zmocnění?
Ke zmocnění je třeba doložit dva dokumenty:
 podpisovou listinou
 seznam obyvatel obce podle zákona o evidenci obyvatel.
Co musí obsahovat podpisová listina?
V podpisové listině musí být uvedeno:
 jméno a příjmení,
 trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí,
 podpis osob
 prohlášení, že jmenovaného zástupce veřejnosti podepsané osoby zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona,
 prohlášením zástupce veřejnosti.
1

2
3
4
5

Kdo je tímto orgánem u občanských sdružení určují stanovy občanského sdružení - viz zákon č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů. U jiných právnických osob (např. družstev, akciových společností nebo společností s ručením
omezeným upravuje otázky statutárních orgánů zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). U obecně prospěšných
společností je statutárním orgánem správní rada )viz § 10 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech.
Obecně otázky spojené se zastupováním na základě plné moci upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Šikola, L. Podle nového stavebního zákona. Moderní obec. 6. 12. 2006. Dostupný z: www.moderniobec.ihned.cz.
Šikola, L. Podle nového stavebního zákona. Moderní obec. 6. 12. 2006. Dostupný z: www.moderniobec.ihned.cz.
Tamtéž

Prohlášení zástupce veřejnosti obsahuje:
 jméno a příjmení zástupce veřejnosti,
 jeho trvalý pobyt nebo pobyt,
 prohlášení, že zmocnění přijímá,
 podpis.

Jak opatřit seznam obyvatel?
Evidence obyvatel a otázky spojené s poskytováním údajů z této evidence jsou upraveny
zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (dále jen "zákon o evidenci
obyvatel"). Na obecné úrovni upravuje tuto otázku zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Podle § 8 Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených
tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem6. Jak se smí se získanými údaji naložit?
Především ti, kdo získají osobní údaje z informačního systému:
 nejsou oprávněni k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v zákoně o evidenci obyvatel
 jsou povinni zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.
Kdo je uživatelem údajů?
 Ministerstvo vnitra (§ 3 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel),
 kraje a krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce a obecní úřady (§ 3a,
4 a 5 zákona o evidenci obyvatel),7
 Ministerstvo zahraničních věcí (§ 8 odst. 10 a 11 zákona o evidenci obyvatel),
 subjekty, které získávají osobní údaje podle zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
 obyvatelé (§ 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel).8
6
7

Tím je např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Je také otázkou, jak poskytovat údaje orgánům veřejné správy po 1. 4. 2004, kdy došlo k účinnosti novely zákona o

evidenci obyvatel. Ministerstvo vnitra projednalo tuto záležitost s Úřadem pro ochranu osobních údajů a výsledkem
těchto jednání je společné stanovisko. Podle něj správní orgán požadující údaje z informačního systému evidence
obyvatel pro účely vedení správního řízení musí uvést u jednotlivých dožádání tyto skutečnosti:
 číslo jednací spisu správního řízení,
 uvedení popisu předmětu správního řízení, pro které jsou údaje vyžadovány,
 odkaz na konkrétní ustanovení zákona, ve kterém je zakotvena působnost žadatele o údaje z informačního systému evidence obyvatel provádět konkrétní správní řízení,
 údaje identifikující osobu, ke které jsou údaje vyžadovány,
 prohlášení žadatele, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely konkrétního správního řízení a nebudou dále žádným jiným způsobem zpracovávány nebo využívány.
Pro účely správního řízení lze poskytnout pouze údaje o jménu, příjmení, datu narození a adrese trvalého
pobytu.
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Viz Informační systém evidence obyvatel. Dostupný z: www.mvcr.cz.

Otázka je, jak by se "běžná" fyzická osoba mohla získat údaje z evidence obyvatel? V
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů může fyzická žádat o informaci o
zpracování svých osobních údajů a správce údajů je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu
předat. Další podrobnosti stanoví zákon o evidenci obyvatel. Sice každý, kdo je starší 15 let může
písemné žádat, aby mu byly poskytnuty písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě
(s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p), který se poskytuje pouze
obyvateli staršímu 18 let). Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k
právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena, žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce.
Je patrné fyzická osoba nemůže získat údaje o nikom jiném než sama o sobě (popř. jako
zákonný zástupce). Proto je značně nejasné, jakým způsobem mají občané, kteří chtějí zmocnit
fyzickou nebo právnickou osobu k podání námitky v územním plánování, získat seznam občanů
obce nebo kraje.
Současně upozorňujeme, nad rámec tohoto sdělení, že zapojování veřejnosti do přípravy
strategických dokumentů je nejen v souladu s Aarhuskou úmluvou, ale také se směrnicí Evropského
společenství č. 2001/42/ES. Kraje mohou zvolit různé techniky pro zapojení a především
informování veřejnosti, 9 které by zajistily efektivní a plnohodnotné zapojení veřejnosti při přípravě
ZÚR.
Vypracovala
Mgr. Vendula Povolná, Ekologický právní servis,únor 2008
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Višinková, vedoucí poradny
Dvořákova 13, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: poradna@eps.cz, URL: http://www.eps.cz/
RÁDI BYSTE PODPOŘILI ČINNOST EPS A NEVÍTE JAK?
NA http://www.fondeps.cz NALEZNETE ODPOVĚĎ.
*
Veškeré zákony najdete na www.portal.gov.cz v sekci Zákony

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“
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Podrobné informace o tom, jaké techniky zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů existují a
doporučení pro pořizovatele zásad územního rozvoje (krajský úřad Jihomoravského kraje) najdete např. v těchto
dokumentech:
- Metodika posuzování vlivů koncepcí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
Ministerstvo životního prostředí. Dostupná z:
http://www.env.cz/osv/edice.nsf/7FFB32DBF2339007C1256F57002F0D3D/$file/vestnik08.pdf
- Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Ministerstvo
vnitra. Dostupná z: http://www.mvcr.cz/rady/verejnost/metodika_1.pdf
- Rukověť komunikace s veřejností při projektování územních plánů. Ekologický právní servis. Dostupná z:
http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Rukovet_komunikace_s_verejnosti_pri_pr
ojednavani_uzemnich_planu.pdf

