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7 Závěr 

Již v úvodu této práce bylo nastíněno, že územní plánování je nutnou činností vycházející 

z potřeby plánovaně a systematicky využít zemský povrch (půdu), nezbytnou plochu pro 

veškerou ekonomickou a jakoukoliv jinou společenskou činnost. Základními znaky půdy jsou 

její polyfunkční charakter, omezená rozloha, s tím související nerozmnožitelnost a 

nenahraditelnost a dále to, že se užíváním neopotřebovává a nespotřebovává.170 

Dospět při plánování ideální podoby a uspořádání určitého území, při zastoupení všech 

zájmů k danému území se vztahujících, i čistě v teoretické rovině k jednomyslnému a 

nespornému řešení je jistě nemožné. 

Jistě je na místě zamýšlet se nad pořadím jednotlivých hodnot s konkrétním způsobem 

využití území souvisejících. Zkoumat, zda je prioritou snaha o maximální výrobu, maximální 

využití veškerých přírodních zdrojů nebo zdravé, esteticky kvalitní a přírodě blízké životní 

prostředí (ŽP). 

Na rozhodování o podobě uspořádání území působí různé zájmy, které mnohdy nejsou 

spolu zcela slučitelné a často působí proti sobě navzájem. Za nejzákladnější a vůči sobě se 

velmi často do opozice dostávající zájmy lze označit právě zájem na ochraně ŽP a obecný 

zájem na zabezpečení základních lidských potřeb. Tyto zájmy formují hlediska, podle kterých 

lze vytvářet priority pro územně plánovací činnost. V současném globalizovaném světě se 

však mohou objevovat i další nová hlediska. Například hledisko mezinárodní solidarity 

rozvinutých zemí s těmi méně rozvinutými a jistě by se našla mnohá další. 

Zabývat se zkoumáním a porovnáváním jednotlivých zájmů, které se v územním 

plánování objevují a popisovat jednotlivé vztahy mezi nimi a kritéria, podle kterých je lze 

třídit, by patrně vyústilo ve složité ekologicko-ekonomicko-filozofické pojednání, jehož autor 

této práce není uspokojivým způsobem schopen a jehož zpracování hlavně ani není účelem 

této práce. Autor však pokládá za vhodné upozornit na to, že problematika územního 

plánování má mnoho souvislostí dalece přesahujících ryze právní rovinu a že je vhodné si tuto 

komplexnost uvědomit a podle toho také k problematice územního plánování přistupovat. 

Jak již bylo naznačeno v úvodu této práce, lze se rovněž teoreticky zamýšlet nad tím, 

zda je územní plánování nástrojem ochrany ŽP v pravém slova smyslu, tedy nástrojem 
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sloužícím ochraně ŽP při činnosti spočívající v plánování uspořádání určitého území či zda se 

jedná o institut upravující tuto činnost, při které, a právě prostřednictvím územního plánování, 

musí být ochrana ŽP dostatečným způsobem zajištěna. Nástroje územního plánování 

komplexně upravují umísťování staveb a zařízení na území celé ČR. Jistě není pravda, že by 

motivem veškerých záměrů upravovaných nástroji územního plánování byla ochrana ŽP. 

Nelze ovšem ani tvrdit, že pokud má jít pouze o ochranu ŽP, postačí institut posouzení 

vlivů na životní prostředí (PVŽP) podle ZPVŽP, a není tedy třeba územní plánování vnímat 

jako nástroj ochrany ŽP. Výsledkem postupů podle ZPVŽP jsou totiž pouze materiály 

podkladového charakteru, které samy o sobě k efektivní ochraně ŽP nestačí. Zájem na 

ochraně ŽP musí být účinným způsobem uplatněn při procesu vlastního rozhodování o daném 

záměru.171 

Jistě však není pochyb o tom, že kvalitní ŽP je hodnotou samo o sobě. Realizace 

každého záměru v daném území vždy způsobí změnu ŽP. Je jistě nutné se posuzováním této 

změny důkladně zabývat, zkoumat její dopady na ŽP a zvažovat jejich nevyhnutelnost. Oba 

výše popsané přístupy k vzájemnému vztahu územního plánování a ochrany ŽP kladou důraz 

na jinou funkci územního plánování a nelze říct, že by pouze jeden z nich byl správný. 

Zdá se tedy, že vyjádření vztahu územního plánování k ochraně ŽP, tak jak je učiněno 

v § 18 odst. 1 StZ - prostřednictvím konceptu udržitelného rozvoje území, je svým způsobem 

nejzdařilejší. 

Samotná existence ustanovení, která skýtají možnost prosazovat zájem na ochraně ŽP 

v procesu ÚP prostřednictvím především stanovisek, závazných stanovisek, PVŽP (nepřímé 

nástroje ochrany ŽP, viz kapitola 6) a uplatňováním vlivu na proces jejich tvorby různým 

vykonavatelům veřejné správy a i jiným dalším subjektům, ale sama o sobě zvýšenou ochranu 

ŽP nezaručuje. Jedná se totiž zpravidla o nástroje, jejichž použití a účinnost je v různé míře a 

různým způsobem ovlivnitelná všemi subjekty, které se na územně plánovací činnosti 

podílejí, viz např. již zmíněné usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, které 

stanoví, že žalobou podle § 65 odst. 1 SŘS se může domáhat přezkoumání závazného 

stanoviska kdokoliv, u koho není zjevné, že k zásahu do jeho právní sféry nemohlo dojít.172 
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Z tohoto důvodu si zachovávají svým způsobem zásadní význam obecná ustanovení, 

která uplatňují zájem na ochraně ŽP přímým způsobem a stanoví v tomto směru obecné 

zásady a principy, které mají být při územně plánovací činnosti dodržovány. Tato ustanovení, 

která vyslovují přímý požadavek na ochranu ŽP při územním plánování, obsahují jednak 

zákony o ochraně jednotlivých složek ŽP a dále StZ v ustanoveních upravujících cíle a úkoly 

územního plánování a v ustanoveních, která upravují vlastnímu vydání předcházející přezkum 

jednotlivých návrhů dokumentů územně plánovací dokumentace a posuzování jednotlivých 

záměrů, pro které se žádá o vydání územního rozhodnutí (viz kapitola 5). 

Právní předpisy upravující ochranu jednotlivých složek ŽP a systém územního 

plánování podle StZ, by se za účelem ochrany ŽP měly vzájemně věcně doplňovat a vytvářet 

mechanizmus, který bude zárukou, dostatečné ochrany ŽP při územně plánovací činnosti.  

Smyslem složkových právních předpisů o ochraně ŽP je popsat určité vlastnosti ŽP, 

které jsou hodny zvláštní ochrany. V ochraně těchto vlastností v podstatě vlastní ochrana ŽP 

spočívá. Územně plánovací podklady (ÚPP) podle StZ jsou nástrojem sloužícím k popisu 

stavu území (jedné ze složek ŽP), který má mimo jiné odhalit vlastnosti území, které je třeba 

zvláště chránit a upozornit na možné zdroje jejich ohrožení. Nástroje územního plánování 

(především dokumenty ÚPD) s ohledem na tyto cenné vlastnosti území vymezí způsob 

využití území. Jedná se především o institut vymezení zastavěného území, příp. 

zastavitelných ploch. 

Kooperaci složkových právních předpisů a StZ a mechanizmus ochrany ŽP 

v územním plánování lze popsat také následovně. Všechny záměry spočívající ve změně v 

území, které nějakým způsobem ovlivní ŽP, musejí být v souladu s dokumenty ÚPD a podle 

intenzity, s jakou do ŽP zasáhnou, musejí být povoleny příslušným orgánem v územním 

řízení. Povolovací režim těchto záměrů již sám o sobě jistý druh ochrany ŽP představuje. 

Navíc, podle ustanovení StZ, mohou územní řízení a i proces pořizování dokumentů ÚPD, 

který je pro ně v zásadě určující, podstatným způsobem ovlivnit orgány (DO), do jejichž 

působnosti ochrana ŽP podle jednotlivých složkových právních předpisů náleží. 

Právo ŽP úzce souvisí s odvětvím správního práva. Základní ochrana ŽP využívá 

právní instituty upravené normami správního práva. 

Předpoklady řádného fungování veřejné správy jsou jak systém její organizace, který 

vychází z norem správního práva, tak také kvalitní personální zajištění. Sebedokonalejší 

právní úprava může být naprosto znehodnocena nedůsledným výkonem veřejné správy a 
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naopak rozumný, hospodárný a sebevědomý výkon veřejné správy může zhojit leckteré 

nedostatky právní úpravy. 

Křehkost obecných ustanovení obsahujících přímé a bezpodmínečné požadavky na 

ochranu ŽP, na nichž ovšem, jak výše uvedeno, musí být v určité míře ochrana ŽP v rámci 

územního plánování založena, spočívá právě ve vysokých nárocích na jednotlivé 

vykonavatele veřejné správy, projevujících se zejména v důsledném a odpovědném postupu 

při jejich aplikaci. 

S trochou nadsázky lze tuto úvahu uzavřít tím, že přispívat k vytváření předpokladů k 

řádnému a odpovědnému výkonu správy věcí veřejných, je povinností celé společnosti, dalece 

přesahující rovinu právní odpovědnosti. 

 


