Urbanistická koncepce a kompozice
versus
vlastnictví pozemků

Význam uplatňování nástrojů územního plánování
k prosazování koncepčního a urbanisticky
komponovaného rozvoje území
Urbánní struktury, které naše generace ke stávající struktuře obcí
přidává nebo jimi starou strukturu nahrazuje, by měly vykazovat
alespoň základní kvality a být výsledkem cílevědomého rozvoje území.
V prostředí demokratického systému s ochranou vlastnických práv má
prosazovaní veřejného zájmu přísná pravidla a utváření kompozice
veřejných prostranství a na ně navazujících hmot je jimi omezované.

Smysluplné urbanistické struktury jsou v podstatě
inverzním obrazem veřejných prostranství

Co je urbanistická koncepce a kompozice ?
Materiál Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR pro MMR ČR „Doporučený obsah textové části
územního plánu a způsob vyjádření urbanistické koncepce a kompozice v grafické části územního plánu“
(2013)

Urbanistická koncepce: Dle vyhlášky se jedná o kapitolu c) textu územního plánu,
která se má zabývat urbanistickou koncepcí, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně. Ze stavebního zákona lze obsah pojmu
odvodit z §43, kde se urbanistická koncepce ztotožňuje s plošným a prostorovým
uspořádáním. Uvedené zásady by měly postihnout jak stabilizovaná území, tak
zastavitelné a přestavbové plochy a plochy změn v krajině.
Urbanistická kompozice je součástí urbanistické koncepce, jejím základem jsou
•
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Průmět urbanistické koncepce a kompozice
do ÚPD podle vyhlášky 500/2006 Sb.
Stanovení koncepce = základní požadavek na obsah územního plánu.
• územní plán se omezuje na stanovení podmínek plošného a prostorového
uspořádání (z prvků ovlivňujících kompozici je to např. výšková regulace
zástavby, charakter a struktura zástavby, rozmezí výměry stavebních
pozemků a intenzita využití)
Stanovení kompozice na úrovni územního plánu = pouze v obecné rovině;
základní prvky kompozice náležejí svojí podrobností regulačnímu plánu.
• regulační plán (popřípadě územní studie) řeší prvky tvořící kompozici, jak
byla výše definována (např. podrobné podmínky vymezení pozemků,
prostorové řešení staveb, uliční čáry a stavební čáry, půdorysné velikosti
staveb, podlažnosti a výšky, objemy a tvary střech)

Téma vztahu vlastnických práv a veřejného
zájmu (konference a odborné publikace)
• Konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
18.- 19. dubna 2013 v Žatci pod názvem Vlastnická práva a územní
plánování (veřejný x soukromý zájem).
• 6. 6. 2013 - internetový časopis Moderní obec - článek Petra Durdíka
„Vlastnická práva a územní plánování“

Konference v Žatci
Ing. Tomáš Sklenář z MMR ČR pojmenoval na zmíněné konferenci
v Žatci nástroje pro uplatňování veřejného zájmu ve vztahu k
soukromému vlastnictví :
• 1. dohoda o parcelaci
• 2. předkupní právo
• 3. náhrada za změnu v území

Dohoda o parcelaci
Nejvýznamnější nástroj k ovlivnění kompozice a struktury zástavby.
§ 43
(2) V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky
pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s
rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci"), zpracováním územní studie nebo
vydáním regulačního plánu.
§ 66
(2) Žadatel o vydání regulačního plánu může uzavřít dohodu o parcelaci. Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu
uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (dále jen "plánovací
smlouva").

U většiny územních plánů pořízených před platností tohoto zákona tento nástroj
není uplatněn a bylo by třeba jej dodatečně do územního plánu pro všechna
problematická území změnou územního plánu vložit. Dohodu o parcelaci nelze
na majitelích pozemků vymáhat.

Předkupní právo
• Týká se veřejně prospěšných staveb.
• Kompozici a strukturu území ovlivňuje v případě veřejných
prostranství.
• Musí být předem vymezeno v územním nebo regulačním plánu.
Jen první dva nástroje mohou ovlivnit urbanistickou kompozici.
Náhrady za změnu v území – nelze jimi kompozici ovlivnit

Článek Petra Durdíka „Vlastnická práva a
územní plánování“
Vyslovuje značný optimismus v tom, že
„…. Současná legislativa nám ale dává poměrně hodně nástrojů na
řešení majetkoprávních vztahů. I když se podíváme do minulosti, do
období první republiky, je zcela zřejmé, že i v demokratické společnosti
mohou vznikat velká koncepční řešení a že majetková struktura není
faktorem, který by je znemožnil. Jen se musíme naučit s územím
pracovat trochu jiným způsobem a využívat nástroje, které nám
současná legislativa poskytuje.“

Regulační plán

1924

Jaký je stav uplatňování doporučovaných
nástrojů?
Dva roky od zmíněné konference a uveřejnění citovaného textu
• V Praze jsme se tyto nástroje používat nenaučili (jedná spíše o
výjimečné postupy).
• Příklad první republiky, jejíž zákony a jejich uplatňování byly zcela
odlišné, nelze s dnešním stavem srovnávat; regulační plány vydávané
Státní regulační komisí nelze ztotožňovat s regulačními plány
vydávanými obcemi opatřením obecné povahy.

Současná pražská zkušenost
• v rozvojových plochách jsou různě veliké a různě tvarované pozemky v držení mnoha fyzických
osob, jejichž možnosti, schopnosti a úmysly investovat do rozvoje území jsou rozdílné
• snaha řešit tuto problematiku nástroji na úrovni územní či urbanistické studie se ukázaly jako
neefektivní, i když se zpočátku do studií jako podkladu pro rozhodování v území vkládaly značné
naděje a byly a jsou ve srovnání s regulačními plány nesrovnatelně častěji pořizovaným územně
plánovacím nástrojem.
• najít společné řešení je téměř nemožné, neexistuje návod jak postupovat
• stavební úřady na řešení problému rezignují a často jim to nelze vyčítat
• PSP
• Metropolitní plán a lokality

Řešení problému je nutné založit ještě před územním řízením.

Kdo má být při řešení problému iniciativní?
Jednoznačně město (obec), nejlépe její

městský (hlavní) architekt

Kde může být obec iniciativní?
1.
2.

3.
4.
5.

Podmínit změny v území vypracováním územní studie - neúčinné, nevymahatelné,
funguje jen jako mezifáze.
Podmínit změny v území regulačním plánem – musí být projednán ve stanoveném
termínu – pokud se nepodaří úspěšně projednat a vydat, podmínka padá a uspořádání
území je opět na libovůli vlastníků. Pokud by obec po neúspěšném projednávání RP
usilovala o to, aby se rozvojové plochy staly zpátky nezastavitelným územím hrozí
náhrady podle § 102 (v případě, že vlastník již vynaložil na přípravu zástavby
prostředky, nebo se mu snížila hodnota pozemku, nebo ještě neuplynula lhůta 5ti let což je absurdní).
Podmínit změny v území dohodou o parcelaci – tento nástroj se zdá jako nejlepší,
nemá časové omezení; aktivní musí být obec (resp. městská část).
Vymezit veřejná prostranství určující strukturu jako VPS s předkupním právem (musí
na koupi mít prostředky).
Vymezit rozvojové plochy jako územní rezervu a teprve poté, co se podaří formou US
s následnou dohodou o parcelaci nebo RP zajistit průmět kompozice území do
struktury pozemků změnou územního plánu umožnit přeměnu rezervy na rozvojové
území – zdlouhavý proces.

Příklad – parcelace vzniklá dělením
zemědělské půdy (zahrádky)

Na Mírách – urbanistická studie neevidovaná
• vlastnictví různých fyzických osob, s omezeným a pro urbánní strukturu
nevyhovujícím oddělením přístupových cest
• nestejnoměrně zasažené významnými limitujícími prvky (koridor dopravní a
technické infrastruktury, VPS, plovoucí plocha zeleně)
Stavební úřad musí rozhodovat o jednotlivých žádostech, aniž by znal
celkovou budoucí koncepci a kompozici místa, a pokud žadatel splní
elementární předpoklady napojení na dopravní a technikou infrastrukturu,
nemůže prakticky umístění stavby zamítnout - komplikace pro vytvoření
smysluplné kompozice.
• Studie (MČ) - nejedná se o územní studii, není zapsaná v evidenci UPP a
UPD. Regulační prvky, jako je stavební čára či výška římsy nebo hřebene
nebo dokonce tvar střechy stanoveny nejsou - lze předpokládat, že zde
dojde k více méně živelnému naplňování území bez kompozice.

Praha Suchdol – US Na Mírách

Dochází k umísťování staveb bez ohledu na studii, zatím ve vazbě na
stávající přístupové komunikace. Další postup v hlubších partiích území
bude zřejmě vzhledem k potřebě vymezit uliční strukturu nesnadný.

Na Mírách

Příklad – stávající parcelace městského typu

Celkový regulační plán 1924

Regulační podmínky

Ulice Internacionální – urbanistická studie
evidovaná

Území kolem kompoziční osy ulice
Internacionální
• Urbanistická studie pořízena v roce 1998 a je evidovaná v evidenci UPP a UPD.
Zachovává koncepční zásady regulačního plánu z r. 1924.
• Evidovaná studie není stavebním úřadem dodržována.
• Vlastníci pozemků ve střední části, severně i jižně od ulice Internacionální
nerespektovali urbanistickou studii.
• Pozemky severně od kompoziční osy, na kterých byla nevyhovující vybavenost
určená k demolici, získal stát Palestina a realizoval zde podle územního
rozhodnutí z roku 2011 svoji ambasádu ve formě dvou naddimenzovaných
objektů.
• Na protějším nezastavěném pozemku byl ve stejném roce umístěn bytový dům
Májová.
• Nedošlo k parcelaci v souladu se studií, a v případě palestinské ambasády ani
k dodržení stavební čáry a dalších regulativů. Struktura kolem vědomě založené
kompoziční osy je porušena.

Územní rozhodnutí
Text odůvodnění územního rozhodnutí k umístění stavby se o existenci evidované urbanistické studie
vůbec nezmiňuje, natož aby odůvodnil, proč se od ní umístění staveb odchyluje.

Stavební zákon
• Podle § 25 stavebního zákona slouží US jako podklad k pořizování
politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich
změně a pro rozhodování v území.
• Přitom § 90 neukládá pro územní rozhodování vzít v úvahu evidované
územní studie či posoudit soulad s nimi a odůvodnit nesoulad.

Nic nezavazuje stavební úřad posuzovat soulad
záměru s územní studií.
„Posuzování záměru žadatele
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a
právem chráněných zájmů účastníků řízení.“

Dílčí závěr
• Územní studie pro řešení konfliktu mezi vlastnictvím resp. vůlí
vlastníka a urbanistickou koncepcí nemá žádnou váhu a není tedy
použitelným nástrojem.
• Územní studie jako nástroj k prověření dílčích problémů v území má
význam pouze jako podklad pro územní plán nebo jako předstupeň
k regulačnímu plánu.
• Použití přímo územní studie ke stanovení koncepce a kompozice je
iluzorní a většinou nakonec konstatujeme jen, že byly zbytečně
vynaloženy prostředky a energie, výsledek se nedostavil.

Kdy lze dosáhnout uspokojivého výsledku
Smysluplnou strukturu je možné vytvářet a kontrolovat jen v případě, že jsou
pozemky a jejich vlastnické poměry příznivé a rozvoj je vědomě
usměrňovaný, např. :
• obec vlastnicky ovládá většinu pozemků v rozvojovém území nebo klíčové
pozemky
• jeden (osvícený) vlastník nebo developer ovládá ucelené území, kde lze
komponovat novou zástavbu včetně veřejných prostranství a vybavenosti;
• území je rozparcelováno a realizováno na základě regulačního plánu nebo
dohody o parcelaci na základě koncepční studie a vlastníci jednotlivých
stavebních parcel již mají jasné závazné podmínky pro zástavbu
• Vždy platí podmínka: celková koncepce je tvořena dobrým architektem urbanistou

Závěr
• Koncepci a kompozici je třeba zakotvit smluvně nebo v podrobné
dokumentaci a právně zajistit před územním řízením.
• Uzemní studie sama o sobě není dostatečnou zárukou dodržování navržené
koncepce a kompozice.
• Prostřednictvím dohody o parcelaci nelze účinně prosazovat zájem na
koncepčním založení rozvojového území na pozemcích v soukromém
vlastnictví, pokud obec žádné pozemky v lokalitě nevlastní a není jedním z
účastníků této dohody.
• Jako jediný účinný nástroj v takovém případě se jeví podmínka pořízení
regulačního plánu, zakotvená v územním plánu obce.

