


co to je koncepce? 
• plošné a prostorové uspořádání obce 
• je to soustava přijatých zásad a pravidel, které jsou zárukou 

harmonického rozvoje sídelní  struktury,  sídel  a  krajiny  v kontextu  
vývoje  osídlení.  Vychází  ze  společenských  potřeb  a v 
souvislostech s morfologickými a historickými danostmi území se 
zabývá sídelními celky, krajinou, vztahem sídel a krajiny, 
nadřazenými soustavami technické a dopravní infrastruktury, 
prostorovou strukturou sídel, jejich funkční skladbou, provozními 
vztahy, celkovým obrazem, formou a urbanistickou kompozicí.  

• její součástí jsou i zásady prostorového uspořádání sídel reagují 
na terénní reliéf území, charakter stávající sídelní struktury a 
krajinnou scénu. V různém stupni podrobnosti stanoví obraz sídla 
zejména formou návrhu charakteru zástavby, výškovým 
uspořádáním, mírou využití území a stanovením základních 
prostorových a kompozičních zásad a vazeb, umístěním dominant a 
podobně. Zásady prostorového uspořádání mohou být stanoveny 
pozitivním i negativním způsobem.  



Koncepce  ≠ souhrn nahodilých požadavků vlastníků, operativní 
činnost, ale cílené a uvážlivé rozhodování o využití území ve všech 
souvislostech. 
Vlastnosti koncepce: 
• měla by navazovat na historii (co se v území nachází) 
• měla by být reálná a odpovídat reálným (nejen ekonomickým ) 

potřebám obce (regionu), ale i zároveň dostatečně předvídavá 
(=umět si stanovit potřebné reálné byť vzdálené cíle) 

• měla by být ekonomicky reálná a zvládnutelná 
• měla by být udržitelná (mělo by být zřejmé z přijaté koncepce, že 

je zvládnutelná ekonomicky i z hlediska životnosti nových 
záměrů)  

• neměla by podléhat náhlým (neodůvodnitelným ) změnám (např. 
ve složení zastupitelstva, jiné polarizaci po volbách….) 

• neměla by být v rozporu s jinými významnými koncepcemi (ZUR 
 



Co může být obsahem koncepce : 
• koncepce územního rozvoje (včetně vztahu k sídelní 

struktuře) 
• koncepce veřejné infrastruktury: 

– koncepce dopravní obsluhy území (dopravní 
infrastruktury) 

– koncepce obsluhy území technickou infrastrukturou 
– koncepce občanského vybavení 
– koncepce veřejných prostranství 

• koncepce uspořádání krajiny 
• ……… 



Jaké jsou nevhodné počiny předcházející návrhu koncepce : 
• nevhodně využitý průzkum názorů obyvatel /anketa (před zahájením 

prací na zadání) >>> cílený na seznam požadavků vlastníků : 
• kde by chtěli stavět 
• kde by bylo vhodné, aby stavěly jejich děti 
• co by chtěli zhodnotit (=výhodně prodat) 
který se „natvrdo“  zapracuje do zadání před výběrem projektanta 
(mnohdy  s detailním uváděním jednotlivých parcelních čísel a dokonce i 
s grafickou přílohou!!!!)  

• slib obce, že požadavky občanů budou v územním plánu zapracovány       
 
O koncepci  již zde nelze hovořit. Jde o soubor nahodilých jevů, přání, 
individuálních představ, bez předchozího vyhodnocení širších 
souvislostí a vazeb. 



 
Autorizovaná osoba se stává „autorizovaným“ 
kresličem mnohdy nelogických, nesmyslných a 
nereálných přání a požadavků, které dalším 
generacím spíše zkomplikují, než usnadní život i další 
rozhodování o změnách v území. 



Dalším nevhodným počinem ovlivňujícím návrh koncepce je: 
• doplnění  PR+R se považuje za zbytečně vynaložené prostředky, 

když vše již nahrazují ÚAP.  Pořizovatel sestaví zadání bez doplnění 
PR+R, pošle k připomínkám pověřenému zastupiteli,  projedná to s 
dotčenými orgány a nechá v zastupitelstvu schválit  

• výběr zpracovatele  ÚP po schválení zadání (ve výzvě se stanoví 
přesné a neměnné znění SOD = doplňují se pouze cena a termíny.  
SOD nezohledňuje doplnění PR+R (v ceně ani v termínech!!!)  

 

Problémem je zákonná možnost kýmkoliv a kdykoliv změnit  koncepci  
(hradí si změnu). Je to vždy pouze na rozhodnutí zastupitelstva 
(pochopilo koncepci a její význam?, uvědomuje si dopady na „více 
volebních období“?) 



Jak na koncepci? Jak ji správně aplikovat v území?  
V zadání stanovit základní koncepční zásady – popisně i 
schématem (neuvádět konkrétní plochy k rozvoji, ale 
pouze směry rozvoje, převzít zobecněné záměry z ÚAP, 
zohlednit poznatky z platného ÚP, ÚAP a doplnění 
PR+R) a  nechat je konfrontovat s názory DO, občanů, 
zastupiteli. Obec tímto deklaruje své cíle, kde bude 
podporovat územní rozvoj 
 
Po schválení zadání  se v ÚP budou dále tyto teze 
precizovat, upřesňovat (schéma v zadání nemůže být 
přítěží, ale naopak, může významně pomoci v obhajobě 
významu koncepce) 
 



Pozornost by měla být věnována v  ÚP zejména popisné části 
koncepce (ve výroku). Lze doplnit schématem. 
 
Zpráva o uplatňování územního plánu, popř. změny územního 
plánu by neměly být automatickou příčinou změny 
koncepce.  Měnit koncepci jen na základě pečlivé rozvahy a 
na základě veřejné diskuse ( vnímat i ekonomickou stránku 
rozhodnutí včetně všech dopadů do území) 
 
Sen urbanisty :  
• koncepce = „ústava“ v obci (může změnit  např. 75% zastupitelů , 

popř.  referendum? nový ÚP za velký peníz) 
• změny bez vlivu na koncepci – standardní postup  
 > asi sci-fi  

 





Doporučení: 
 při vypisování výběrových řízení by mělo být legálně požadováno 

vypracování doplňujících PR+R, včetně účasti projektanta na tvorbě 
zadání (alespoň v konzultacích)  

 při tvorbě zadání by měl být účasten zpracovatel ÚP, měl by 
spolupracovat na doplnění PR+R 

 při tvorbě zadání změny ÚP, popř. zprávy o uplatňování územního plánu 
lze doporučit  účast autora územního plánu (konzultace, rozbor  
případných dopadů změny ÚP na koncepci – může varovat, upozornit, 
podpořit , odůvodnit proč ano, popř. proč změnu nepřijmout) 

 změny v legislativě  (+ metodikách) – vrátit do hry legálně architekta – 
urbanistu (zadání, ÚAP, doplňující PR+R, zpráva o uplatňování ÚP, 
alespoň tak, aby se to v právních předpisech, výkladech  a následně 
metodikách nevylučovalo) 

 osvěta veřejnosti > obce, volení zástupci obcí, investoři, orgány státní 
správy (vysvětlovat co to je koncepce, proč je důležité ji stanovit a 
zejména následně akceptovat, proč je špatné a drahé ji často měnit 

 resortní koncepce, provázání koncepcí, vůle ustoupit a přizpůsobit se…… 
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