
Harmonogram postupu pořízení  ÚP  
 

úkon subjekt Lhůty  poznámka 

Zadání územního plánu 

zhotovení návrhu 
zadání+příprava podkladů pro 
zahájení projednání návrhu 
zadání 

létající pořizovatel Dle smlouvy  

rozeslání návrhu zadání OÚ Dle podmínek v obci §47 odst. 2 SZ 

požadavky na obsah návrhu 
zadání 

dotčené orgány,  
sousední obce, KÚ 

30 dnů na vyjádření od 
obdržení+ 10dnů na 
doručení datovou 
schránkou 

§47 odst. 2 SZ 

Vyhodnocení požadavků, 
dohody s DO, zapracování 
připomínek do zadání, příprava 
podkladů ke schválení v 
zastupitelstvu obce 

létající pořizovatel ve 
spolupráci s určeným 
zastupitelem 

Dle dohody §47 odst. 4 SZ 

schválení upraveného návrhu 
zadání 

Zastupitelstvo obce  Dle podmínek v obci §47 odst. 5 SZ 

Návrh   územního plánu (projednání s dotčenými orgány) 

zpracování návrhu  na základě 
schváleného zadání 

projektant Dle smlouvy §50 odst. 1 SZ 
 

příprava podkladů pro zahájení 
společného jednání 

létající pořizovatel §50 odst. 2 SZ 

oznámení o společném jednání 
- rozeslání 

OÚ Dle podmínek v obci §50 odst. 2 SZ 

uplatnění stanovisek a 
připomínek 

dotčené orgány, sousední 
obce, KÚ 

15 dnů oznámit předem  +  
10dnů na doručení datovou 
schránkou +  30 dnů na 
vyjádření (+ 30dnů, pokud 
DO požádá o prodloužení 
lhůty – nepředpokládám)í 

§50 odst. 2 SZ 

Vyhodnocení došlých 
připomínek 

létající pořizovatel Dle dohody  

Posouzení návrhu krajský úřadem 

zpracování zprávy o projednání 
návrhu 

létající pořizovatel Dle dohody §51 odst. 1 SZ 

posouzení návrhu krajským 
úřadem 

KÚ, oddělení ÚP 30 dnů §51 odst. 3 SZ 

Řízení o změně územního  plánu (veřejné projednání) 

Upravení dokumentace návrhu 
dle pokynů pořizovatele 

projektant 
Dle smlouvy 

 

příprava podkladů pro zahájení 
řízení 
 

létající pořizovatel Dle dohody §52 odst. 1 SZ 

veřejná vyhláška o vystavení 
upraveného a posouzeného 
návrhu  - rozeslání a vystavení 
návrhu  

OÚ Dle podmínek v obci §52 odst. 2,3,4 SZ 

uplatnění stanovisek, 
připomínek, námitek 

dotčené orgány, sousední 
obce, veřejnost 

15 dnů oznámit předem  +  
+  30 dnů na vyjádření  

§52 odst. 1 SZ 

Vydání změny územního plánu 

Vyhodnocení veřejného 
projednání, příprava podkladů 
ke schválení 

létající pořizovatel ve 
spolupráci s určeným 
zastupitelem 

Dle dohody §53, §54 odst. 1 SZ 

Zpracování čistopisu 
dokumentace 

projektant 
Dle smlouvy  

Vydání změny/územního plánu 
po ověření 

Zastupitelstvo obce  Dle podmínek v obci  §54 odst. 2 SZ 
 

Účinnost opatření obecné 
povahy, kterým se vydává 
změna ÚP 

 OOP nabývá účinnosti 15. 
Dnem po oznámení 
veřejnou vyhláškou 

 

Příprava podkladů pro činnosti 
nutné po vydání změny ÚP 

létající pořizovatel Dle dohody  

Činnosti po vydání změny   OÚ Dle podmínek v obci § 14 vyhlášky 500/2006 Sb, § 
173 zákona 500/2004 Sb. 



 

 
 

 Zajišťuje létající pořizovatel a projektant změny ÚP = REGIO, projektový ateliér, s.r.o. 

 Zajišťuje obecní úřad + zastupitelstvo obce 

 Lhůty stanovené dle platných předpisů (vystavení k nahlédnutí, lhůty pro vyjádření DO a 
veřejnosti, lhůty doručovací apod,) 

 
 
 


