
Právní povaha nástrojů územního plánování 

Abstrakt 

Tato diplomová práce analyzuje právní povahu nástrojů územního plánování jako 

prostředků k naplňování požadavků udržitelného rozvoje území, a to jak v obecné rovině 

soustavy nástrojů územního plánování, tak v konkrétní rovině jednotlivých druhů nástrojů 

územního plánování. 

Diplomová práce podává ucelený obraz soustavy nástrojů územního plánování, jejich 

vzájemné provázanosti a vazeb, které se v této soustavě uplatňují. Práce rovněž analyzuje 

jednotlivé nástroje územního plánování jako soubor pravidel pro změny a uplatňování zájmů 

v území, jejichž právní povahu definuje účel a podmínky jejich využití, proces jejich pořizování 

a vydávání a předmět jejich regulace. Důraz této práce je potom kladen především na jejich 

právní formu a z toho plynoucí aspekty jednotlivých nástrojů územního plánování.  

Dále se zabývá rovněž teoretickými a právními východisky územního plánování, které 

vychází především z požadavků udržitelného rozvoje území, z jehož pojetí se formují hlavní 

cíle a úkoly územního plánování.  Práce vymezuje samotný pojem územního plánování, jeho 

pojetí a jeho jednotlivé roviny. Diplomová práce dále vymezuje subjekty, které se procesů 

územního plánování účastní, a zájmy, které v rámci územního plánování tyto subjekty zastupují 

a jakými procesními právy v tvorbě nástrojů územního plánování disponují. Kategorizuje 

subjekty, které se procesu územního plánování účastní, a uplatňováním určitých zájmů 

prostřednictvím procesních prostředků tak mají vliv na výslednou podobu nástrojů územního 

plánování. Práce se také zabývá soustavou veřejné správy v oblasti územního plánování, 

dotčenými orgány, dotčenými osobami a veřejností, která se na procesech územního plánování 

rovněž podílí. 

Diplomové práce se pak rovněž věnuje problematice územního rozhodování, která 

představuje relativně samostatnou kategorii v rámci nástrojů územního plánování, vazbami 

územního rozhodování zejména na územně plánovací dokumentaci a právní povahou 

jednotlivých forem rozhodování v území a podmínkami jejich využití. 

Na závěr diplomová práce komparativně hodnotí soustavu nástrojů územního plánování 

vymezenou návrhem nového stavebního zákona a porovnává ji se soustavou nástrojů územního 

plánování podle současného stavebního zákona, s důrazem na právní povahu územně plánovací 

dokumentace. 
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