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Územní plánování je právně 
kodifikovaný systém: 

• poznávání stavu území,  

• definování zákonitostí jeho vývoje,  

• zadávání a zpracování urbanistických návrhů 
žádoucího budoucího uspořádání v území  

• a schvalování takto zpravovaných dokumentů 
pro regulaci výstavy v území  

• 50% výstavby je realizováno z veřejných zdrojů 
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Nová radnice 
Milovice 



Návaznost strategie a územního plánu 
Analýzy a jejich vyhodnocení 
– Fáze 1.: Analýza prostředí  Územně analytické podklady 
– Fáze 2.:  Strategické hodnocení  Hodnocení ÚAP, ZÚR, zpráva VÚPaZ  
– Fáze 3.:  Vize a poslání   Urbanistické studie a soutěže 
– Fáze 4.:  Strategické cíle  Stanovení rozvojových cílů 
– Fáze 5.:  Formulování strategie Zadání územního plánu 

 Realizace strategie 
– Fáze 6.:  Nástroje a postupy strategického řízení (realizační manuál)  

     Územní plán 
– Fáze 7.: Provádění strategie (realizace strategických záměrů)   

   Územní řízení 
 Monitoring, kontrola, aktualizace strategie 

–  Fáze 8.: Vyhodnocování plnění strategie   
      Vyhodnocení územního plánu a jeho         

.                                                                  změny 
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Dokumenty strategického  
a územního plánování: 

 
ČR: Strategie udržitelného rozvoje, Strategie   

hospodářského růstu….. 

    Politika územního rozvoje 2008 

Kraje: Programy rozvoje (13 + 1) 

    Zásady územního rozvoje 

Obce: Programy rozvoje (cca 600) 

    Územní plány a regulační plány 
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Politika územního rozvoje  
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Jihozápadní část 
Pražského okruhu 
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Silnice I/9  
Obchvat 
Líbeznice 
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Modernizace 
dopravního 
terminálu  
Příbram 



1.URBANISTICKÝ POTENCIÁL ÚZEMÍ 

• Hodnoty stávající i historické 

• Přirozený potenciál růstu 

• Nedostatky a potřeby v území 

• Reálnost a investiční realizovatelnost potřeb 
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Hodnoty stávající a historické: 
 

• historické památky, architektonické památky, 
urbanistické stopy v území 

• přírodní prostředí, krajina a její ochrana, ekologie, 
zemědělské plochy, vodohospodářství 

• technická vybavenost, její úroveň a integrace a 
kapacity 

• sociální a kulturní tradice 

(co je víc, společenství lidí nebo městská stavební 
struktura? A jak se ovlivňují?) 
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    Revitalizace 
historického 
jádra  

 města Slaný 
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   Rekonstrukce 
dlažeb 
historického 
jádra města 
Kutná Hora 
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Obnova  
rybniční soustavy  
Černý kříž 
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Velkokapacitní 
zásobník na 
pohonné hmoty 
Loukov 
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Rekonstrukce 
Františkánského 
kláštera  
v Hostinném 



Růstový potenciál 
 

• blízkost velkého sídla 

• vazba na dopravní trasu nebo křižovatku 

• velký zdroj pracovních příležitostí (průmysl, 
těžba, rekreace, lázeňství apod.) 

• cestovní ruch (památky – příroda) 
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Nedostatky a potřeby 
 

• výčet nedostatků v současném stavu území a 
jeho vybavení 

• definice nedostatků pro potencionální rozvoj 
území 

• náročnost veřejných investic na uspokojení 
těchto potřeb 

• náročnost ploch a koridorů v území na 
zabezpečení těchto potřeb 
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Multifunkční 
dopravní terminál 
Česká Třebová 
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Lávka přes řeku 
Berounku  
v Berouně 
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Centrum 
technického 
vzdělávání  
Ostrov 



reserva 

Konference o územním plánování a stavebním právu                   Dům ABF  22. 1. 2013 

Ekologicky šetrný 
hypermarket s 
nulovou uhlíkovou 
stopou  
v Jaroměři 



2. VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ 
 

• veřejné investice z hlediska funkce 

• zdroje financování 

• komplexní náklady investice 

• veřejné zadávání 
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Veřejné investice z hlediska funkce 
 

• Veřejné prostory jejich osvětlení a vybavení 

• technická infrastruktura a její provoz 

• dopravní infrastruktura a její provoz 

• veřejná občanská infrastruktura (školy, školky, 
hřiště, sportoviště, veřejná zeleň, zdravotní 
zařízení, sociální zařízení, veřejná správa, 
ostraha, hřbitov ..) 

• plochy pro soukromou občanskou 
infrastrukturu (obchodní síť, služby, kultura ..) 
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Revitalizace 
Staroměstského 
náměstí  
Mladá Boleslav 
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Přírodovědecké 
Expolratorium 
Hvězdárna a 
planetárium 
Mikuláše Koperníka  
v Brně 
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Krytý plavecký  
bazén  
V Litomyšli  
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Rekonstrukce 
zimního stadionu  
v Jičíně 



Zdroje financování 
 

• vlastní finance obce (zvláštní rozvojové daně) 

• veřejné investice vyšších územních celků 

• granty (národní či evropské) 

• půjčky 

• PPP projekty (plánovací smlouva) 
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Komplexní náklady investice 
 

• náklady na přípravu investice 
– náklady na pozemek 
– náklady na zpracování a vyhodnocení stavebního záměru 
– náklady na projektovou soutěž 
– náklady na projekt a jeho zadání, projednání a schválení 
– náklady na výkon povinností stavebníka  
– náklady na výkon stavebního dozoru, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP 

• náklady na realizaci stavby (dodavatele) 
• náklady provozní (energetika, správa, provoz) 
• náklady na údržbu  
• náklady na likvidaci stavby 
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Oblastní nemocnice 
modernizace  
a dostavba  
Příbram 
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Muzeum  
Bobronice 
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Společenské 
centrum  
pro kulturu  
a volný čas  
Trutnov 



Veřejné zadávání: 
 

• zadání strategického plánu 

• zadání územního plánu 

• zadání přípravy stavebního záměru, projektové 
soutěže 

• zadání projektové a inženýrské činnosti 

• zadání výkonů stavebníka v průběhu stavby TDI 

• zadání stavby 

• zadání provozu zařízení 

• zadání údržby vybudované investice 
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Zadávací řízení: 
 

• projektovou soutěží 

• jednacím řízením s uveřejněním 

• zadávacím řízením dle ceny 

• stanovení jiných kritérií 

• stanovení BEZPEČNÉ CENY 
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Park  
Malinová – Chrpová 
Praha 10 



Územní a strategický plán a občan 
 

co chce znát občan? 
• Co se plánuje v mém okolí, jak to ovlivní můj 

život 

• co se může stát s mým pozemkem, 
nemovitostí, jak jej mohu využít 

• Jak mohu vstoupit do procesu tvorby 
strategického nebo územního plánu a jak jej 
mohu ovlivnit ke svým cílům 
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Bytový dům s 
malometrážními 
byty a tělocvičnou 
Praha1 
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Rekonstrukce domu 
s pečovatelskou 
službou,  
Roháčova 24,26 
Praha 3 



Nevládní organizace  
parterem správy 

 • Česká komora autorizovaných architektů ČKA 

• Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
ČKAIT 

• Asociace urbanizmu a územního plánování AUÚP 

• Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  
Nadace ABF 

• Svaz podnikatelů ve stavebnictví SPS v ČR 

• SIA ČR - Rada výstavby 
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Děkuji za pozornost: 
 

    Ing. arch Jan Fibiger, CSc. 

     

Konference o územním plánování a stavebním právu                   Dům ABF  22. 1. 2013 


