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NÁZEV MATERIÁLU 

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) navrhuje odložit novelizaci vyhlášky do doby přípravy vyhlášky reagující 
na nový stavební zákon. Dále žádáme sloučit opakující se body a zvážit zpřístupnění územních plánů obcí 
a měst na jednotné platformě. 
 
 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
1. K novelizaci samotné 

Navrhujeme novelizaci vyhlášky odložit. 

 

Odůvodnění: 

Vyhláška provádí zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Není zřejmé, proč již nejde o návrh prováděcí 

vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., jehož účinnost je aktuálně stále již od 1. července 2023. 

Do této doby by vše mohlo probíhat podle stávající vyhlášky č. 500/2006 Sb. (ke stavebnímu zákonu 

č. 183/2006 Sb.). Nová vyhláška k zákonu č. 283/2021 Sb. by mohla být uveřejněna dříve a mohla mít 

účinnost shodnou s tímto zákonem. Z tohoto důvodu navrhujeme novelizaci vyhlášky odložit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K dostupnosti podkladů 

Dáváme na zvážení, zda by ÚP obcí a měst neměly být přístupné pro konečné uživatele na jednotné 

platformě pod MMR, kde by se daly jednoduše vyhledat, případně je pomocí wms služby nepropojit s GIS 

rozhraním (např. ISPD mapy apod.). 

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
3. K příloze č. 5 

Ve změnovém bodě 10 (změna přílohy č. 5) navrhujeme sloučit body 3 a 4. 

 

Odůvodnění: 
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Oba body se týkají prakticky stejných oblastí, resp. vzájemně propojených oblastí. Lze tedy předpokládat, 

že vyhodnocení vlivů posuzované územně plánovací dokumentace bude pracovat se stejnými podklady 

a výstupem budou stejné závěry. 

 

Tato připomínka je zásadní. 


