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V tabulkové části jsou příslušné dotčené
orgány přiřazeny k jednotlivým oblastem jejich
působnosti s uvedením:


zvláštního právního předpisu a jeho části,
na jejímž základě byla dotčenému orgánu
svěřena ochrana veřejných zájmů,



úkonu dotčeného orgánu (stanovisko,
závazné stanovisko, případně jiný úkon
podle zvláštního právního předpisu).

V textové části jsou citována jednotlivá
ustanovení zákonů a vyhlášek uváděných
v tabulkové části a další ustanovení zvláštních
právních předpisů souvisejících s danou
problematikou.

INTERNETOVÁ PREZENTACE
Je aktualizovaná průběžně tak, aby odrážela
změny v dotčených orgánech, jejich působnosti
a problematice s nimi související ve vztahu
k územně
plánovacím
dokumentacím
a územním rozhodnutím podle toho, jak
nabývají účinnosti novelizované, případně nové
právní předpisy.

O ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Ústav územního rozvoje (ÚÚR) byl založen
v roce 1994. V současnosti je přímo řízen
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a v roce
2001 se stal organizační složkou státu.
Působí zejména v oborech územního
plánování, stavebního řádu, územního rozvoje
a regionální politiky.
V této
souvislosti
vytváří
podklady
pro operativní činnost ministerstva, podílí se
na
přípravě
strategických
dokumentů,
vykonává činnost metodickou, konzultační
a rešeršní, studijní, informační, dokumentační
a publikační, včetně tvorby informačních
systémů, organizuje mezinárodní odborný styk
a působí též v mezinárodních organizacích.

Ústav územního rozvoje
INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT
INSTITUT FÜR RAUMENTWICKLUNG

Ve výše uvedených oborech jsou k dispozici
fondy odborné knihovny.
V oblasti územního rozvoje je ÚÚR jediným
zařízením svého druhu v České republice.

O ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Ústav územního rozvoje (ÚÚR) byl založen
v roce 1994. V současnosti je přímo řízen
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a v roce
2001 se stal organizační složkou státu.
Působí v oborech územního plánování a stavebního řádu, výstavby, regionální politiky,

DOTČENÉ ORGÁNY
V PROCESU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Napomáhá
orientaci
v
dotčených
orgánech spolupůsobících v procesech
pořizování územně plánovacích dokumentací
a v územních
řízeních
podle
zákona
č.183/2006 Sb. (stavební zákon).
Je určena pracovníkům státní správy,
zejména
orgánů
územního
plánování
a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné
a laické veřejnosti.
Je členěna podle nástrojů územního
plánování
–
územně
plánovacích
dokumentací a územních rozhodnutí – na
samostatné části:










Zásady územního rozvoje
Územní plán
Vymezení zastavěného území
Regulační plán
Rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (územní souhlas, veřejnoprávní
smlouva),
rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
na území (veřejnoprávní smlouva),
rozhodnutí o ochranném pásmu
Rozhodnutí o změně využití území
(územní souhlas, veřejnoprávní
smlouva)
Rozhodnutí o dělení nebo scelování
pozemků
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Webové stránky Ústavu územního rozvoje
www.uur.cz
↓
Publikační činnost a knihovna
↓
Internetové prezentace
Od roku 2009 jsou webové stránky včetně
internetové
příručky
Dotčené
orgány
v procesu územního plánování součástí
archivace webů Národní knihovny České
republiky. Jako kvalitní zdroj informací by měl
být uchován do budoucna a stát se součástí
českého kulturního dědictví.

DOTČENÉ ORGÁNY
V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Jsou členěny podle oblastí působnosti
dotčených orgánů, ve kterých jednotlivé
dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle
zvláštních právních předpisů:

























01 ochrana životního prostředí
02 ochrana přírody a krajiny
03 ochrana vod
04 ochrana ovzduší
05 ochrana zemědělského půdního
fondu
06 ochrana lesa
07 ochrana ložisek nerostných surovin
08 odpadové hospodářství
09 ochrana veřejného zdraví
10 veterinární správa
11 památková péče
12 doprava na pozemních komunikacích
13 doprava drážní
14 doprava letecká
15 doprava vodní
16 energetika
17 využívání jaderné energie
a ionizujícího záření
18 obrana státu
19 civilní ochrana
20 požární ochrana
21 pozemkové úpravy
22 elektronické komunikace
23 bezpečnost státu
24 další oblasti (integrovaná prevence,
prevence závažných havárií atd.)
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