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prostředí“ 
 
Diplomová práce Lukáše Holečka na téma „Územní plánování jako nástroj ochrany 

životního prostředí“ má celkem 132 stran, z toho 121 stran vlastního textu, a skládá se z šesti 
kapitol, úvodu a závěru, seznamu použité literatury, anglicky psaného resumé, česky a 
anglicky psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. Splňuje tak veškeré požadované 
formální náležitosti. Byla odevzdána 30. dubna 2013. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce „Územní plánování jako nástroj ochrany životního 

prostředí“ činí vysoce aktuálním především rozsáhlá novela stavebního zákona účinná od 
1.1.2013 (zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.), která přinesla celou 
řadu významných změn, které se v řadě aspektů dotkly, a to v některých ohledech významně, 
též vztahu  územního plánování a ochrany životního prostředí. Právní úprava územního 
plánování je navíc poměrně složitá a ne vždy zcela jednoznačná, což přináší řadu otázek pro 
aplikační teorii i praxi. Způsob zpracování tématu tuto aktuálnost plně reflektuje. 

 
Náročnost tématu je dána především četnými změnami v právní úpravě a její 

komplikovaností. Téma klade požadavky na znalosti značně rozsáhlého a okruhu právních 
předpisů z oblasti veřejného práva (především právní úpravy územního plánování, ochrany 
životního prostředí a správního řádu) s nutností pochopení jejich vzájemných vazeb. Jedná se 
navíc o oblast, ve které se vyskytuje celá řada dosud nevyjasněných otázek.  Z těchto důvodů 
považuji téma práce za velmi náročné. 

 
Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce je členěna do 6 kapitol, úvodu a závěru. 

V obsáhlejším úvodu je vysvětlena systematika práce a cíle práce („komplexních rozbor 
relevantních právních norem“), které se v práci podařilo naplnit. Poněkud nesystematicky je 
zde stručně hodnocena též novela stavebního zákona, byť obsahově je toto hodnocení zdařilé 
doporučila bych ho zařadit spíše do závěru práce než na její úvod. V první kapitole je 
zařazena část věnována historickému pohledu na územní plánování a jeho vztahu k ochraně 
životního prostředí, která je zpracována poměrně podrobně a zajímavě a práci zpestřuje. V 
dalších částech se autor věnuje jednotlivým aspektům územního plánování (základním 
pojmům a cílům územního plánování, jeho subjektům a nástrojům), které jsou velmi dobře 
popsány a analyzovány, nechybí reflektování důležitých aspektů z hlediska ochrany životního 
prostředí. Autorovi se též daří upozornit na klíčové změny v právní úpravě. V posledních 
dvou částech práce se autor věnuje specifickým vztahům a nástrojům územního plánování a 
ochrany životního prostředí, zejména posuzování vlivů na životní prostředí. K práci mám 
pouze několik drobných připomínek, které nesnižují její celkově velmi vysokou úroveň. Na 
straně 8 je použit výraz „občané“ namísto „každý“ resp. „veřejnost“. V souvislosti 
s pojednáním o regulačním plánu, kdy je správně zmíněna možnost nahradit regulačním 
plánem územní rozhodnutí, postrádám hodnocení této možnosti zejména pak jeho výhody a 
nevýhody z pohledu dotčených subjektů. V pasáži věnované možnosti spojení procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením (str. 104) a podobně v kapitole 
věnované veřejnosti jakožto subjektu územního plánování (na str. 50) není zcela správně 
interpretováno speciální ustanovení o účastenství občanských sdružení (§ 91 odst. 7 
stavebního zákona).  

 
Diplomová práce Lukáše Holečka je zpracována pečlivě a podává ucelený a komplexní 

přehled o zvoleném tématu. Jednotlivé kapitoly jsou obsahově vyvážené a vytvářejí vzájemně 



logicky propojený celek. Diplomant prokazuje, že se s právní úpravou územního plánování 
jako nástroje ochrany životního prostředí velmi podrobně seznámil, a to včetně rozsáhlé 
novely stavebního zákona. Své poznatky čerpal nejen ze související literatury, ale ve velké 
míře též z judikatury. Byť má práce převážně popisný charakter, jsou velmi dobře zachycena 
problémová místa právní úpravy a nechybí ani vlastní názory, zejména pak hodnocení nové 
právní úpravy. Svou úroveň si práce zachovává i po formální stránce a nemám tak žádné 
připomínky k jejímu jazykovému, stylistickému a grafickému zpracování. 

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Lukáše Holečka jako výbornou a jako takovou ji doporučuji ji k  ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem jsou regulovány změny v území v případech, kdy stavební zákon 
nevyžaduje územní souhlas? 

2. Charakterizujte blíže a zhodnoťte možnost spojení procesu posuzování vlivu na 
životní prostředí s územním řízením.  

3. Blíže vysvětlete ustanovení související s účastenstvím občanských sdružení 
v územním řízení (zejména § 85 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, § 91 odst. 7 
stavebního zákona a § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny). 

 
 
 
 
V Praze dne 21. května    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
           oponent diplomové práce 
 


