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Úvod
Suburbanizacilzepovažovatzapřirozenýa nevyhnutelnýprocesrozvojemetropolitníchregionů.Tendencekoncentrace(lidí,kapitálu,materiálníchtoků,aktivit
a informací)dojadermetropolitníchregionůa následnádekoncentracezpůsobujícíplošnýrůstvnějšíchčástímetropolitníchregionůjedokumentovaná
v celéhistoriivývojeosídlenív různýchčástechsvěta.Dekoncentracea rozšiřování
rozsahumetropolitníchregionůbylacharakteristická,byťv pozměněnéformě
budovánísídlištníchčtvrtí,i v obdobísocialismu.Znovuoživenísuburbánnívýstavbyv 90.letechbylovedlerazantníchspolečensko-ekonomickýchzměnpo
roce1989podmíněnotakézměnou„pravidelhry“.Zanejdůležitějšíz nichlze
považovatv prvéřaděcelýsouborzměnv legislativě.Tytozměnysetýkajínejen
novéhonastaveníkompetencíjednotlivýchaktérů(vlastníkůpozemkůa nemovitostí,samosprávya státnísprávy,plánovačů,podnikánív územíatp.),alezejménamírynastaveníněkterýchpolitikpřímosevztahujícíchk územnímurozvoji.
Kroměrestitucípozemků,obnovenítrhus nemovitostmi,vznikuřadyspolečností
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zabývajícíchsedeveloperskýmiaktivitami,bylypostupněvytvořenyi podmínky
nastraněpoptávky:zformovánívrstvydostatečněsolventníklientelyv ekonomickysilnějšíchčástechrepublikya zavedenímnástrojůhypotečníhoúvěrování
v polovině90.let.Vedletohojezastěžejníimpulsyvedoucík rozvojisuburbanizacemožnépovažovati snižujícíseochranuzemědělskéhopůdníhofondu,decentralizacistátnísprávy,bytovoupolitikuzaměřenoupředevšímnapodporu
vlastnického bydlení, politiku na podporu podnikání směřující k podpoře
komerčnívýstavbynazelenélouce,alei napříkladrelativnědostatečnouvybavenostněkterýchobcítechnickoua sociálníinfrastrukturou.
Všechnyuvedenépodmínkyrozvojesuburbanizacepramenídoznačnémíry
z přechodustátníhozřízeníz totalitníhonademokratické,z centrálněřízené
ekonomikynatržnía z centralizovanéhorozhodovánínadecentralizované.Tím
sedoznačnémíryzměnilai pozicea sílaaktérůrozhodujícíchv území,snížila
seroleregulace,plánovánía kontrolynanárodnía regionálníúrovnia většina
kompetencíbylapřesunutanalokálníúroveňsezvýšenýmipravomocemipro
správuúzemíz pozicelokálnísamosprávy,alei naobčanskouspolečnosta nově
vznikajícískupinusoukromýchvlastníkůpozemkůa soukromýchfirempodnikajícíchv zázemíměst.
Přestožez uskutečněnýchempirickýchvýzkumův českémprostředízřetelně
vyplývá,žesuburbanizacepřinášírozmanitédopadykomplexníhocharakteru,
stále převládá spíše názor, že suburbánní rozvoj představuje pro krajinu
i společnostirizikoa jejídopadyjsoupřevážněnegativní[např.Downs,1999;
Putnam,2000;TcRP,2002;eea,2006;Ptáček,1997,2002;Gremlica,2002;Jackson,2002;Sýkora,2002a,2003;cílek,Baše,2005;Hnilička,2005;Šilhánková,
Kučerová,Karlíková,2007;Kubeš,2009aj.].Nicméněvedlepříkladůnegativních
důsledkůsuburbanizacev českérepublicejemožnédoložiti příkladydopadů
pozitivních.Mezitylzeřaditpředevšímpřílivnovýchzpravidlavzdělanýcha lépe
ekonomickysituovanýchobyvatelsespecifickoudemografickoustrukturou,
kteříoživujístárnoucímaléobcev zázemívelkýchměst[Puldová,ouředníček,
2011;Novák,čermák,ouředníček,2011;Špačková,ouředníček,2012a další].
Novíobyvateléznamenajíčastopřínosjakprolokálníspolečenství,takpřínos
z hlediskavynucenépotřebyrozvojeinfrastrukturyv obcích,v obdobísocialismupotlačovaných.Nicméněnegativnídůsledkyv povědomíodbornéi laické
veřejnostidosuddominují.Vedledopadůnapřírodua krajinu,záborukvalitního
zemědělskéhopůdníhofondujekritickyvnímánurbanismus(zejménašpatná
návaznostnapůvodníčástobce,prostupnostúzemí,koncepceveřejnýchprostor)a architekturanověvznikajícíchčástísídel.Nízkáhustotaa nadměrnýrozsah
novévýstavbysecitelněprojevujívýraznýmnárůstemosobníautomobilové
dopravya nedostatečněřešenouobslužnostíveřejnouhromadnoudopravou.
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obdobněsevyššíintenzitapřílivunovýchobyvatelnegativněprojevujev nedostatečnévybavenostisociálnía technickouinfrastrukturoua tozejménav případěmalýchobcí[viznapř.ouředníčeketal.,2008].
Z důvodupřevažujícíhonegativníhovnímánísuburbanizacejenašimii světovýmiodborníkyakcentovánapotřebaregulaceprocesurozpínánísídel,tj.
regulacenovérezidenčníi komerčnívýstavby[viznapř.Sýkora,2002b;TcRP,
2002; eea, 2006; Janatka, 2011; ouředníček, 2011]. Možnosti usměrňování
rozvojemetropolitníchregionůa regulaceurbanistickéhoa architektonického
řešeníjsoutakdnesobšírnědebatovanouproblematikou.Nicméněpodlenašehonázoruprozatímchybíhlubšídiskuseo „míře“škodlivostiprocesusuburbanizacejakocelku,mířezávažnostidopadů,kterépřinášía o možnostechměření
těchtodopadů.Nezbytnéjerovněžbezzaujetíodpovědětnaotázkytýkajícíse
reálnýchmožnostíregulace,nákladůa dopadůregulačníchopatření.

Cíl a metodika analýzy
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V našempříspěvkuvycházímez přesvědčení,žev dosavadnímgeografickém
výzkumubylarelativněmalápozornost(vesrovnánínapř.s tradičnímiotázkami
prostorového rozvojesídelv zázemíčeskýchměst,prostorovýchvzorců,procesů
a územníchdopadů)věnovánavýzkumuroleaktérůa institucívstupujícíchdo
suburbánního rozvoje. Ti svým jednáním a rozhodnutími uvádějí nastavená
pravidlaproúzemnírozvoj„doživot“[vtomtosměrumůžemezmínitnapř.texty
Huberová,Majerová,Holčák,2007;Janatka,2010].V našempříspěvkuseproto
pokoušíme vystihnout problematické aspekty při rozhodování o nakládání
s územímv suburbánníchobcích.Zaměřujemesepřitomnarolijednotlivýchaktérů,kteřídoceléhoprocesuaťjižexplicitněčiimplicitněvstupujía majívliv
a možnost regulace celého procesu. Považujeme totiž řetězec jednotlivých
rozhodnutístejnějakopoznánípolitikya regulačníchmechanismů„zdola“zaklíč
kekomplexnímuporozuměnísuburbánníhorozvojea možnostiovlivňovatformy
výstavbynalokálnía regionálníúrovnivesmysluudržitelnéhorozvojeúzemí.Tentořetězecjsmesesnažilipoodkrýtv rámciempirickéhošetřenízaměřenéhona
fáziplánovánínovéhorozvoje,nastavenípodmínekprovýstavbuv územních
plánechobcía průběhstavebníhoprocesu.Využilijsmepřitom(i)analýzystrategickýchdokumentůnanárodní,regionálníi lokálníúrovni,(ii)analýzyodborných
publikací,(iii)analýzyprocesuúzemníhoplánovánía stavebníhoprocesua zejména(iv)řízenýchrozhovorůs různýmitypyaktérůmístníhorozvoje,místnía regionálnísamosprávy,veřejnésprávya občanskýchsdružení.V letech2009–2011
bylorealizovánocelkem73rozhovorů,převážněv rámcipřípadovýchstudií
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podrobnězachycujícíchprůběhprocesusuburbanizacev konkrétníchlokalitách
v zázemíčeskýchměst(Prahy,Brna,Plzně,Pardubic,olomouce,ostravy,českých
Budějovic,MladéBoleslavi).Vedletohobyloprovedenoněkolikrozhovorůs respondentypůsobícímiv regionálnícha národníchinstitucích.Struktururealizovanýchrozhovorůpodletypůaktérůzachycujetabulka10.1.
tabulka 10.1: Přehledrealizovanýchrozhovorůpodletypuaktéra
typ aktéra
Starosta/obecníúřad
Stavebníúřad
Územníplánovač
Pořizovatelúzemníhoplánu
oRP–odborživotníhoprostředí
Krajskýúřad–odborúzemníhoplánování
Krajskýúřad–odborživotníhoprostředí
Developer
občanskésdružení
ostatní
Celkem

Počet rozhovorů
14
9
7
6
8
6
6
8
4
5
73

V rámcianalýzyjsmesezaměřilinazmapováníprůběhua mechanismůprocesunovésuburbánnívýstavbya identifikacerolíklíčovýchaktérů,kteřídoněj
zasahují,jejichmožností,práva omezenív nakládánís krajinoua osídlením.Při
zpracováníjsmekladlidůraznaanalýzureálněprobíhajícíchpostupů,tj.na
analýzudefactonikolidejure.Právěrozporymezirealitouprocesunovévýstavbya existujícíminstitucionálně-regulačnímrámcempomohlynaléztslabá
místaregulačnícha kontrolníchmechanismů.Zkušenostis faktickýmprůběhem
stavebníhoprocesua identifikacekritickýchmomentůvedoucíchk nesprávnémunakládánís krajinouposlézesloužilyjakopodkladypronavrženánápravná
opatření[vizŠpačkováetal.,2011].V textukapitolysevšakz důvoduomezenéhoprostoruvěnujemepouzevybranýmproblematickýmaspektůmmožností regulace procesu suburbanizace [podrobná analýza je zachycena ve
výzkumnézprávěPuldová,Feřtrová,ouředníček,2011].

aktéři suburbánního rozvoje
Přibližšímpohledunato,jakjeovlivňovánasuburbanizacenaregionálnía lokální
úrovni,jeprůběhnovévýstavbyv konkrétnílokalitěmožnérozdělitdoněkolika
dílčích,relativněoddělených,alevzájemněpropojenýchkroků:odvymezeníploch
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pronovouvýstavbua prodejestavebníhopozemkuažpopřevzetínovostavbyjejímuživatelem.Jednotlivýchfázíúzemníhoa stavebníhoprocesuseúčastnířada
aktérůa institucí,jejichžzájmyv územíjsoučastoprotichůdné.Spektrumhráčů
a aktérůvstupujícíchdosuburbánníhorozvojejeprotorelativněrozsáhlé,aťsejednáo příméúčastníkystavebníhoprocesu,orgányparticipujícínavznikuúzemně
plánovacídokumentace,čio aktérypůsobícínarozvojv zázemíměstnepřímo,přes
výchovuodborníků,osvětuanebopřiformovánísociálníchvztahův suburbiích.
V zásadělzerozlišittřizákladnískupinyaktérů.Prvnípředstavujíaktéři,kteří
se o nakládání s územím rozhodují ze svého individuálního pohledu, resp.
potřeb.Jdeo jednotlivéstavebníky,vlastníkya nájemcepozemků,stávajícíobyvatelev obci,realitníkanceláře,investory,developerykomerčníchi rezidenčních
projektůi individuálnízájemceo novébydlenív suburbiích.Druhouskupinu
představujíaktéři,kteříreprezentujíurčitouinstitucičiúřadveřejnésprávy.
Rozhodujítedyo územnímrozvojiz pohledudanéhoinstitucionálníhoaktéra,
v rámcijemusvěřenýchkompetencí.Přestovšaksev konečnémdůsledkujedná
o rozhodnutíindividuálníchúředníkůa odborníků. Jdepřitomzejménao samosprávyobcí,pořizovateleúzemníchplánůobcíi metropolitníchoblastí,dotčené
orgányprocesuúzemníhoplánovánía řízení,alei dalšíspecifickéaktéryv území
(armáda,církve,správycHKo).Relativněspecificképostavenízaujímajízpracovateléúzemníchplánůa dalšíúzemněplánovacídokumentace.Třetískupinu
představujíobčanskásdruženía neziskovéorganizace.Jejichčinnostjevětšinou
vázánanaexistencikonkrétníhoproblémuv území:meziněmůžemezařadit
převážněiniciativybojujícíprotiurčitémutypunebopodoběsuburbánního
rozvojenebospolky,kterésidávajízaúkolvypořádatses některýminegativnímidůsledkyvýstavby(nedostatkemvolnočasovýchaktivitprodětii dospělé
v obci,nedostatečnoukapacitoumateřskýchškolapod.).

regulace suburbanizace a možnosti aktérů:
sonda do praxe
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Text kapitoly je koncipován s vědomím, že v suburbánních oblastech lze
ovlivňovatzejménaformya způsobvýstavby,alejenv omezenémířecelkový
rozsahsuburbánnívýstavbynebopočetvystavěnýchobjektůa stěhujícíchse
lidí.autořitextujsoupřesvědčeninejeno právuobcía sídelv zázemíčeských
městnarozvoj,aledoznačnémíryi o nevyhnutelnostitakovéhorozvoje.Vedle
tohojsmevšakv uplynulýchletechidentifikovalizásadnípochybenív rozvoji
sídelzpůsobenánesprávnýmirozhodnutíminebonedokonalenastavenými
kontrolnímimechanismyvevýstavbě.Jednásezejménao lokalizaci,účelnost,
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rozsah,urbanistickoukvalitua následnédopadykonkrétníchprojektůnasociální,
ekonomickéa environmentálníkvalitylokaliti celýchmetropolitníchregionů.
Hlavnímnástrojem,kterýv současnostiumožňujeregulacipodoby,forem,
rozsahua dojistémíryi lokalizacevýstavby,jestavebnízákon1 a dalšínávazné
legislativnípředpisy[viznapř.Janatka,2011].Stavebnízákonupravujelegislativnípodmínkyprovznikúzemněplánovacídokumentacenanárodní,regionálnía lokálníúrovnia rovněžpředkládánástrojeprojejichnaplňovánív praxi
(v rámcistavebníhoprocesu).
Základními závaznými dokumenty nastavujícími podmínky pro územní
plánovánínanárodnía regionálníúrovnijsouPolitikaúzemníhorozvojezpracovávanáproúzemíceléčeskérepublikya krajskéZásadyúzemníhorozvoje.Politika
územníhorozvoječeskérepubliky[MMRa ÚuR,2009]koordinujecelostátníúzemnírozvoja vymezujerozvojovéoblastia rozvojovéosynanejvyššíhierarchické
úrovni.Zásadyúzemníhorozvojetytooblastia osyzpřesňujía mohouvymezovat
i dalšíplochynadmístníhovýznamu.Zanějsoupovažoványveškeréplochynad
20hektarů(a vybranémenšívýznamnéplochy,např.velkýlogistickýareál,dopravnía technickáinfrastrukturanadmístníhovýznamu,dálnice,nadřazenésítě
technickéinfrastrukturyatd.),u kterýchseřešínávrhjejichfunkčníhovyužití(např.
komerčnívýstavba,rezidenčnívýstavba).V možnostechregulacesuburbánního
rozvojenaúzemíkrajeprostřednictvímzásadúzemníhorozvojesenázorydotazovanýchpracovníkůkrajskýchúřadůliší.částz nichsedomnívá,žedokument
k regulacivyužítnelzea anitoneníjejichcílem,neboťmenšírezidenčníkomerční
výstavbuv obcíchv rámcizásadúzemníhorozvojeřešitnelze.Jinéúřadysevšak
o usměrňovánírozvojev suburbánníchoblastechnakrajskéúrovnipokoušejía do
dokumentuvkládajíustanovení,kterábytomumělasměřovat(vizrámeček10.1).
rámeček 10.1: VybranéprincipyZásadúzemníhorozvojeMoravskoslezskéhokraje
Možnýmnegativnímdůsledkůmprocesusuburbanizacesekrajv zásadáchúzemníhorozvoje
snažípředejítdodrženímnásledujícíchzásadpřiposuzovánínávrhůúzemníchplánůobcí
◾ novérozvojovéplochyvymezovatv lokalitáchdřívezastavěnýchnebodevastovaných
územíbrownfields,novézastavitelnéplochyvymezovatv návaznostinazastavěné
územía v prolukáchstávajícízástavby;
◾ novéplochyprobydlenívymezovatsoučasněs plochamia koridoryodpovídajícíveřejnéinfrastrukturyvevazběnazastavěnáúzemísídela výhradněsezajištěnímnapojení
naexistujícíneboplánovanounadřazenousíťdopravníinfrastruktury;
◾ rozvojobytnéfunkceřešitsoučasněs odpovídajícítechnickoua občanskouinfrastrukturouvevazběnazastavěnéúzemísídel;
◾ minimalizovatzábornejkvalitnějšíhozemědělskéhopůdníhofondu1.a 2.třídyochrany.
Zdroj: Moravskoslezský kraj, 2010

11

Zákonč. 183/2006Sb.,o územnímplánovánía stavebnímřádu.
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Jakseshodlavětšinaoslovenýchaktérů,základemproúspěšnouregulaci
suburbánníhorozvojejedobrýúzemníplánobce,kterýnastavujepodmínky
využitíjednotlivýchúzemíobce(přizachováníprincipůvyplývajícíchz nadřazenýchúzemněplánovacíchdokumentací;např.zpřesňujeplochynadmístníhovýznamu,kteréjsouvymezenyv příslušnýchkrajskýchzásadáchúzemního
rozvoje). Pokud jeho zpracování a zamyšlení nad důsledky není věnována
dostatečnápozornost,přinášítoobvykleobcináslednéproblémy.
Stavební zákon přinesl od nabytí účinnosti v roce 2007 nové podmínky
a možnostiregulaceúzemníhorozvojeobcía regionů,kterésepostupnědostávajídokaždodennípraxeúředníků,projektantůi zastupitelů.V dalšímtextu
poukazujemenaněkteréproblematickéoblastiuplatňovánílegislativníchpředpisůa rolíjednotlivýchaktérů,kteřísetvorbyúzemníhoplánuobcíúčastní.Jsme
sipřitomvědomi,žesystémnovéhostavebníhozákonanenív současnostiještě
zcelauplatňován,neboťjejednakv platnostiřadapřechodnýchustanovení
a rovněžproto,žeprojednánía schváleníúzemníhoplánujedlouhodobýproces
a jehodůsledkysev řaděobcínemohlyještěplněprojevit.
V textukapitolysenevěnujemepodrobněpopisufázítvorbyúzemního
plánua dílčíchvstupůjednotlivýchaktérů,alesnažímeseupozornitnaproblémovémomentya zhodnotitroliklíčovýchaktérů.V rozhovorechbyloidentifikovánotěchtošestnejdůležitějšíchmomentůpřipořizováníúzemníhoplánu
obce:fázezadáníúzemníhoplánu,formulacestanovisekdotčenýchorgánů
v různýchfázíchprojednáváníplánu,projednávánínávrhuplánunaveřejném
zasedání,posouzenínávrhuplánuz hlediskasouladus cília úkolyúzemního
plánování,rozhodnutío pořízenízměnyplánua kontrolačinnostidotčených
orgánůa ostatníchúředníkůstátnísprávy(viztabulka10.2).
tabulka 10.2: Klíčovémomentypořizováníúzemníhoplánu
Klíčový moment
FormulacenávrhuzadáníÚP
Formulacestanovisekdotčenýchorgánů
ProjednávánínávrhuÚPnaveřejnémzasedání
PosouzeníÚPz hlediskasouladus cíli
a úkolyúzemníhoplánování,formulace
odůvodněnívydáníÚP
Rozhodnutío pořízenízměnyÚP

Kontrolačinnostidotčenýchorgánů
a ostatníchúředníkůstátnísprávy
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Proč?
Výchozídokumentprodalšívývoj
a projednáváníúzemníhoplánu
MohouusměrnitneboomezitzáměryÚP
s negativnímidůsledky
Územníplánjepředstavenveřejnosti;
veřejnostsezačínáo plánzajímat
odkazujenaochranunezastavěnéhoúzemí,
udržitelnýrozvoj,ochranuveřejnýchzájmů
častobývánazákladětlakuinvestorů,
poměrněsnadnodocházík narušeníkoncepce
rozvojeúzemídanéÚP
Dotčenéorgánymajívelképravomocipro
usměrňovánípodobyÚP,nicméněnevždy
fungujísprávně
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Jakjižbylonaznačenovýše,přizpracováníúzemníhoplánuobcesesetkávají
různédruhyzáměrůjednotlivýchaktérů.Zastupitelstvubymělojíto harmonický
rozvojobcea místníkomunitya nikolijeno uspokojeníobčanů-majitelůpozemků.2
cíleminvestorajezpravidlaprosaditnavrženízastavitelnýchplochvevybraných
územícha takovýchpodmínek,kterébymuumožňovalyekonomickyvýhodnou
výstavbu.Územníplánovačbymělzáměryzkoordinovata navrhnouturbanisticky,
společenskya environmentálněhodnotnoustrategiiúzemníhorozvoje.Veřejné
a nadlokálnízájmypakhájízejménadotčenéorgánya pořizovatelúzemního
plánu.3 Jakoklíčovéaktérybychommohlioznačitorgányochranyzemědělského
půdníhofondua životníhoprostředí,odboryúzemníhoplánovánínakrajském
úřadě,pořizovateleúzemníchplánů,obec(zastupitelstvo)a vlastníkypozemků,
investorya developery(viztabulka10.3).
Z hlediskaregulacesuburbánníhorozvojejepakdůležitáčinnostaktérů,
kteřínějakýmzpůsobemvefáziplánováníi realizacevýstavbypřispívajík naplňovánípravidelstanovenýchúzemněplánovacídokumentacíobcea dalšími
tabulka 10.3: Klíčovíaktéřipořizováníúzemníhoplánu
Klíčový moment
orgányochranyZPF(Krajskýúřad)

orgánochranyŽP(oRP)
Krajskýúřad,odborúzemníhoplánování
PořizovatelÚP
Vlastnícipozemků,investoři,developeři
obec(zastupitelstvo)
Nejvyššísprávnísouda ostatníkontrolní
mechanismyčinnostidotčenýchorgánů

Proč?
Vydávástanoviskok návrhuÚP,ochranaZPF,
možnostnařízeníposouzenívlivuÚP
naudržitelnýrozvojúzemí
Vydávástanoviskok návrhuÚP,pravomoc
posouzeníkrajinnéhorázu
Vydávístanoviskok návrhuÚP,pravomoc
posouzeníširšíchvazeb
Účastníseceléhoprocesu,mářaduformálních
a neformálníchnástrojůovlivněnívýslednéhoÚP
Vyvíjítlaknazařazeníurčitýchúzemí
dozastavitelnýchploch
Pravomocusměrňovatúzemnírozvojobce,
schvalujeúzemníplánobce
Mohoukontrolovatčinnostrůznýchaktérů
v oblastitvorbyÚP

12

autořijsousivšakvědomitoho,žesejednáo obrazideálníhopřístupulokálnísamosprávya existujípřípadyobcí,v nichžčlenůmzastupitelstvajdepřinavrhováníúzemníhoplánupředevším
o naplněnízájmůvlastníkůpozemků(aťjsoutoonisami,rodinnípříslušnícinebojiní),a tozezištnýchdůvodů,aletaképrostéhoneuvědoměnísidůsledků,kterés seboumasivnínebošpatně
plánovanábytovávýstavbapřináší.
13
Pořizovatelemúzemníhoplánujepracovníkpříslušnéhoobecníhoúřaduobces rozšířenoupůsobností, do jehož působnosti daná obec spadá. Jeho úkolem je práce na územním plánu
odborněřídita koordinovat:zpracovávánávrhjehozadání,pořizujezpracovánínávrhu,vyhodnocujevýsledkyveřejnéhoprojednánínávrhua v závěrečnéfázitéžprovádípřezkumsouladu
mj.s cília úkolyúzemníhoplánování,zpracováváodůvodněnínávrhuúzemníhoplánua předkládázastupitelstvuobcenávrhnajehovydání.
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legislativnímipředpisy.Klíčovájepřitomroletěchinstitucía jejichpracovníků,
kterédohlížejínaddodržovánímtěchtopravidelnastraněveřejnésprávy(zejménastavebníúřady,kontrolníorgány,Nejvyššísprávnísoud).

role aktérů a problémové momenty v usměrňování
procesu suburbanizace
Tatopodkapitolapředstavujehlavnízjištěníanalýzyproblémovýchaspektůpři
rozhodovánío nakládánís územím.Jestrukturovánadočtyřtematickýchbloků,
vekterýchsevěnujemenásledujícímokruhům:(i)způsoborganizaceorgánů
veřejné správy; (ii) legislativní ustanovení a metodická podpora úředníků;
(iii)kvalitalidskéhokapitálu(a postoje)různýchaktérů;(iv)vzdělávání,osvěta
a přenoszkušeností.

Způsob vertikální a prostorové organizace orgánů veřejné správy
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aktérybylyidentifikoványtřioblastiproblémů,kterévyplývajízezpůsobuorganizaceorgánůveřejnésprávy.Zaprvé,klíčovýmnegativempřisprávěúzemí
a snazeovlivňovatcharakterprocesusuburbanizaceseukazujebýtpropojení
rozhodovánístátnísprávya samosprávy.Tentoproblémuvádělipraktickyvšichni
dotazováníaktéři.Nejmarkantnějisepropojenívýkonurozhodovacíchpravomocí
státnísprávya samosprávyprojevujevesnahách(politických)představitelůmístní
samosprávyovlivňovatčinnosta rozhodnutístavebníchúřadů,krajskýchúřadů
(přivyjímánípozemkůzezemědělskéhopůdníhofondu),aletakéu obcís rozšířenoupůsobnostípřipořizováníúzemněplánovacídokumentaceobcí.častojde
přitomo konfliktsnahyregulovatprobíhajícíprocesyv územía snahytytoprocesy
z různýchdůvodůpodporovat.opakovaněsev praxiukazuje,jakproblematická
jeskutečnost,žezaměstnanci(nejenstavebních)úřadůvykonávajícípřenesenou
působnoststátnísprávyjsoupodřízenýmistarostypříslušnéobce,a bylyzdokumentovány příklady nátlaku politické reprezentace na způsob výkonu státní
správy(dokonces hrozboupropuštěnízezaměstnání)s cílempřimětpracovníky
úřaduvyhovětpožadavkůminvestora/zájemcůmo rozvojv danélokalitě.
Druhýokruhproblémů,nanějžaktéřiv řízenýchrozhovorechpoukazovali,
jevelmivysokáfragmentaceobecnísamosprávya vysokáautonomieobcí,které
zapříčiňujínekoordinovanýrozvojiúzemímetropolitníchregionů.Rozvojúzemí
nenífaktickykoordinovánaniz pozicejádrovýchměstmetropolitníchregionů
ani s využitímregionálníhoplánování.Výjimkoujsouvelkéinfrastrukturnístavby.
Rezidenčnía komerčnízástavbaa jejílokalizacejetéměřvýhradněv kompetenci
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obcí,popř.dalšíchaktérův území,kteříjsounaobcenavázáni.odměnazpracovateliúzemníhoplánu,kterýbymělpůsobitjakoodbornáautorita,jeplacena
z prostředkůobcea jehonezávislosttakjevětšinouomezena.Pořizovatelúzemníhoplánui stavebníúřad(bdícínaddodržovánímpodmínekprovýstavbudaných
územnímplánem)pakmohoumítz výšeuvedenýchdůvodůvelmitěsnénapojení
naobec(v některýchpřípadechmohoubýti podřízenisamosprávě).
V případěstavebníchúřadůpakvyvstávátřetíproblém.Velmihustásíťstavebníchúřadůtotižnebylapodlepředpokladunovelystavebníhozákonatransformovánaa redukovánapodlelogikyreformyveřejnésprávy.V praxitakdochází
k situaci,ženenímožnézajistitdostatečněkompetentnípracovníky(všechspecializací)navšechnyz 625stavebníchúřadůa nedostatekvhodnýchpracovníků
seprojevujev profesnía odbornékvalitěprácezejménamalýchstavebníchúřadů.

Legislativní předpisy a metodická podpora úředníků
Z praktickýchzkušenostíaktérůsuburbánníhorozvojevyplývá,ževýznamným
problémemjejichkaždodenníprácejeneexistencedlouhodoběstabilizované
legislativy a jejího výkladu (zejména se to týká stavebního zákona, zákona
o ochraněZPF,zákonao ochraněkrajiny).Tojedávánodosouvislostijednak
s počátečnímiproblémypřizaváděnínovéhoStavebníhozákonaodroku2007,
který nahradil předpis z roku 1976, ale také zastaralými zákony o ochraně
zemědělskéhopůdníhofondua o ochraněpřírodya krajiny,4 kterébylyzadobu
svéplatnostimnohokrátnovelizoványa jejichžnovoupodobupřipravujejiž
několikletMinisterstvoživotníhoprostředí.Zmíněnéprávnípředpisypřitom
zásadnímzpůsobemurčujílegislativnírámecprosuburbánnírozvoj.
Zanejvětšíproblémjeoznačovánanejednoznačnosta vágnostzákonných
předpisů.Tatopřipomínkabylanejčastějizmiňovánaaktéryvykonávajícístátní
regulaci,resp.restriktivníopatřenía vyjádřenív rámcirozvojenovýchlokalitpro
bydleníi obchod,skladovánía průmysl.Problémvšaknenív samotnýchobecných
formulacíchjednotlivýchparagrafů,kteréjsouz podstatycharakterudokumentu
logické.K některýmčástemzákonů(a tozejménanovéhostavebníhozákona)
a nezcelajednoznačněuchopitelnýmodbornýmvýrazůmv nichobsažených(ráz
krajiny, udržitelný rozvoj apod.) však scházejí vyhlášky, metodické pokyny
a prováděcípředpisy,kterébyzněnízákonazpřesňovalya zároveňposkytovaly
závaznou(legislativní)oporuprorozhodováníúředníků.Současnápraxev aplikaci
metodika doporučenízestranynadřízenýchorgánůčikompetentníchinstitucí
14

Zákonyč. 334/1992Sb.,o ochranězemědělskéhopůdníhofondua č. 114/1992Sb.,o ochraně
přírodya krajiny.
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jepodlenázoruúředníkůvýraznělimitovánajejichprávnínezávazností.oficiální
stanoviskanadřízenýchorgánů(nejčastějibylozmiňovánoMinisterstvoživotního
prostředí)pakneposkytujíkonkrétníodpovědi,pouzeobecnéformulace,a pro
rozhodováníúředníkůjsoupodlejejichslovnedostatečná.Možnostopřítrozhodnutíúředníkůo judikátysoudů5 ječasověvelminepružná:rozhodnutísoudůjsou
zdlouhaváa rozhodnutíúřadunutnévydatdourčitélhůty.Konkrétnípříklady
problematickýchčástízákonůjsouuvedenyv tabulce10.4.
Nadruhéstraněseukazuje,ženěkteříúřednícinejsouschopnisprávně
využívat již dostupné metodické pokyny při formulaci odůvodnění svých
rozhodnutí(tj.dorozhodnutíaplikovatz metodikargumentacinaobhajobunázoruúředníkaa nikolivnametodikuodkazovatobdobně,jakosečiníu zákonnýchnorem).Řadaúředníkůtakneníschopna(nejen)novoulegislativuuvést
dopraxe,zvláštěpaktěchčástí,kteréobsahujívýšezmíněnátvrzenía výrazy
obecnějšíhocharakteru.existujícímetodicképodkladyjsoutakmožnájennedostatečným způsobem zprostředkované jednotlivým úředníkům veřejné
správy,kteřínevědí,jakýmzpůsobemv konfliktníchsituacíchpostupovat.Řada
z aktérůbynavícuvítala,kdybymohlisvározhodnutía jejichformulacizkonzultovatsezkušenějšímkolegouneboporadnímorgánem.
Vzhledem k výše uvedeným problémům v oblasti metodické podpory
docházík regionálnídiferenciacivýkladua uplatňovánírelevantníchzákonů
vztahujícíchsek nakládánís územím:ačkolivjenapříkladvýkonstátnísprávy
v oblastiregulacerozvojevykonávánnazákladěstejnýchzákonnýchpředpisů,
lišísev jednotlivýchregionechčeskérepublikyv závislostinakonkrétníosobě
úředníkaa jehoschopnostech,faktickýchmožnostechi názorech,jakýmzpůsobemvesvýchrozhodnutíchreflektovatliteruzákona.
tabulka 10.4: Vybranéproblematickéčástizákonnýchpředpisův oblastiúzemníhoplánování
Oblast

Co je problémem?

Koordinaceširších Návrhúzemníhoplánujepředřízeníms veřejnostíposuzovánnadřízeným
územníchvztahů orgánemúzemníhoplánování(krajskýúřad)z hlediska zajištěníkoordinace
využíváníúzemí,zejménas ohledemnaširšíúzemnívztahy.V rámci
posuzováníjemj.vyhodnocovánvlivnaveřejnouinfrastrukturu(dopravní,
technickou,občanskévybavenía veřejnáprostranství)a možnývlivnových
rozvojovýchúzemínaširšíokolíobcea region.Pokudkrajskýúřad
upozornívesvémstanoviskunanedostatky,musíbýtpředzahájenímřízení
s veřejnostíodstraněny.Koordinaciširšíchvztahův územívšakchápeřada
úřadůpoměrněúzcejakonutnostzajištěnípouhé„návaznosti“územních
15
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V posledníchletechseukazujesílícíroleNejvyššíhosprávníhosoudu,kterýsestálevícezabýváprocesemúzemníhoplánovánía problematikoustavebníhořádua dbánastriktnídodržovánízákonnýchpodmínek.NěkteřípracovnícikrajskýchúřadůpřitompoukazujínaobtížnésledováníjednotlivýchrozhodnutíNejvyššíhosprávníhosoudutýkajícíchsetétoproblematiky,kteréječasově
i odborněvelmináročnéa z hlediskarozděleníprácevestátnísprávětaképoměrněneefektivní.
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Oblast

Co je problémem?

plánůsousedníchobcí(např.vedeníÚzemníhosystému ekologické
stability–ÚSeS)a neberev úvahukomplexnějšídopadyrozsáhlejší
výstavby.V tétooblastidocházípostupněk proměněpostupůprojednávání
územníhoplánua většírelevanciprávětěchtoširšíchúzemníchvazeb.
ImpulsemtétozměnyjsouzejménarozsudkyNejvyššíhosprávníhosoudu,
kterézrušilyvydáníněkterýchúzemníchplánůprávěz důvoduplánované
neúměrnébytovévýstavby,kterébymělyvlivnaširšíokolía vyvolávaly
vysokýtlaknaveřejnouinfrastrukturu.
Vyhodnocení
V odůvodněnínávrhuúzemníhoplánu(zpracovávápořizovatel)bymělo
potřebyvymezení býtobsaženomj.vyhodnocenívyužíváníúzemíz hlediskaširšíchvztahů,
zastavitelných
zdůvodněnířešenívevztahuk rozboruudržitelnéhorozvojeúzemí,
ploch
výsledkyvyhodnocenívlivůnaudržitelnýrozvoj.Řadapořizovatelůvšak
opětpoukazujenatěžkouchopitelnépojmyv zákoně,posouzenívlivůna
udržitelnýrozvojjenavíczpracovávánopoměrněobecněa nekonkrétně.
Součástíodůvodněníúzemníhoplánu(zpracovávápořizovatel)
jei vyhodnoceníúčelnéhovyužitízastavěnéhoúzemía vyhodnocení
potřebyvymezenízastavitelnýchploch.V praxivšaktatočástodůvodnění
nebývádůkladnězpracovánaa bývájenvelmiobecná.Úkolemdotčených
orgánůbypakmělobýtvyžadovatpodloženostvymezenínových
rozvojovýchplocha kritickysek němuvyjadřovat.
Jakopoužitelnýnástrojprousměrňováníživelnéhorozvojeseukazuje
paragraf55stavebníhozákona,kterýstanovujepodmínku,žev případě
nověvymezovanýchzastavitelnýchúzemíjenutnénejprveprokázat
nemožnostvyužítjižvymezenézastavitelnéplochy.V praxivšakk jeho
uplatňovánídocházívelmirozdílně.Někteříaktéřinamítají,žepokudbybyl
tentoparagrafv praxiplněpoužíván,zastavilbyv podstatěveškerýrozvoj.
obtížnéjei posouzenímomentu,kdyjejižzastavitelnéúzemípovažováno
zavyužité:někteříaktéřitakhodnotíjižzastavěnépozemky,jiným„postačuje“
napojenístavebníchparcelnasítětechnickéinfrastruktury,přestoženení
jasné,kdyvýstavbaproběhne.
Nadruhéstraněexistujíi regiony,v nichžbýválegislativapoměrněstriktně
dodržována,a pokudbypodlemetodikyMinisterstvapromístnírozvoj
(popř.terénníhošetření)bylrozvojnepřiměřený,nenízamýšlenévymezení
novýchplochpovoleno.Správnévyužitízákonatakmůžepřispětk omezení
živelnévýstavby.
Fázezadání
V praxisejakoproblémprojevujenesouladmezilegislativnímipožadavky
územníhoplánu
napodobuzadáníúzemníhoplánua povinnostidotčenýchorgánů(týkáse
orgánůeIa/Seaa orgánůochranypřírodydotčenýchorgánů)poskytnout
k zadáníúzemníhoplánusvéstanovisko.
Zadáníúzemníhoplánumáobvyklepouzevelmiobecnouformu(častonejsou
uvedenykonkrétnírozvojovéplochyanijejichrozsah,chybíinformace
o přítomnostiprvkůsoustavyNaTuRaapod.),protojeposouzeníprodotčené
orgányvelmisložité,ačkolivmajív tétofáziznačnépravomoci(mj.mohou
naříditzpracovánívyhodnocenívlivůnaudržitelnýrozvojúzemí).
Jejichstanoviskajsoutakrovněžobecnéhocharakterua dotčenéorgány
nemohoupraktickyuplatnitsvouodbornost.
Vyhodnocení
Pokudjeuplatněnpožadaveknazpracovánívyhodnocenívlivůnaudržitelný
vlivůnaudržitelný rozvojúzemí,zpracováváhoautorizovanýodborník.Konceptudržitelného
rozvojúzemí
rozvojeúzemísezezákonazakládánatřechpilířích:environmentální,
ekonomickýa sociální.Nejvyššípozornostjeovšemvěnovánavlivům
naživotníprostředí,ostatnímdvěmajevěnovánoobvyklevelmimáloprostoru.
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Oblast

Zákono ochraně
zemědělského
půdníhofondu

Problematická
aplikacevágně
definovaných
částízákona–
zákono ochraně
přírody

Problematická
aplikacevágně
definovaných
částízákona–
stavebníúřady

Co je problémem?
Souvisítopředevšíms kvalifikacíosob,kterévyhodnocenízpracovávají
(vzdělánipředevšímv oboruživotníhoprostředí)a nezapojením
relevantníchodborníků,kteříbybylischopnidalšídvapilířeposoudit
(geograf,demograf,ekonom,sociolog).
Legislativao vyjímánípůdyzezemědělskéhopůdníhofondu(ZPF)jezastaralá
a neníprovázánanastavebnízákon,cožjeproblematickézejménaproorgány
rozhodujícívefázikonceptua návrhuúzemníhoplánu.Přestožebypodle
některýchaktérůrozvojnemělv žádnémpřípaděprobíhatnapůdáchI. a II.
třídyochrany,v některýchpřípadechjinýrozvojnenímožný(př.Pardubicko).
Nicménězáborpůdnejlepšíbonityprobíháběžněi v ostatníchúzemích.
Klíčovourolipřivymezovánínovýchrozvojovýchlokalitv územnímplánu
a ochranyZPFmájakodotčenýorgánvydávajícízávaznéstanoviskoodbor
životníhoprostředípříslušnéhokrajskéhoúřadu.Tenmůžeomezitrozsah
navrhovanýchrozvojovýchplochprávěs ohledemnaochranuZPF(omezení
umístěnístavebvněintravilánuobce,s ohledemnapřípadnénarušení
organizaceZPFa zamezenífragmentacekrajiny,ochranakvalitnízemědělské
půdy).Úřednícivšakpodlesvýchnázorůnacházejíjasnouoporuv zákoně
pouzev případě,žejsouv územívysocebonitnípůdy,v jinýchpřípadech
rozsahnovýchrozvojovýchlokalitovlivnitnemohou.Faktickárolekraje
přiochraněZPFv územnímřízeníjev některýchregionechmalá.
Navíc,některéparametryvlivunakrajinu,dopravu,ekonomikui lokální
společnostnejsoupřipořizováníanizpracováníúzemníhoplánuvůbecnebo
jenčástečněreflektovány(rázkrajiny,strukturakrajiny,prostupnostobce,
akcesibilita,dopadynasociálnía přírodníprostředí).
Slabšírolipřisuzujíaktéřiúředníkůmobces rozšířenoupůsobností,
kteříhodnotípředloženýúzemníplánz hlediskaochranypřírody
(vlivnapřírodnípamátky,ÚSeS,systémNaTuRa,ochranakrajinnéhorázu
apod.).Jakoproblematickévnímajíposuzovánívlivunakrajinnýráz:jedná
seo obecnýkoncepta úřednícipostrádajímetodickévedení,sekterým
bybylischopnidobřesvározhodnutíodůvodnit.Projevujesetakémj.
nekoncepčnostpřitvorběúzemníhoplánu,kdynapř.navrhovanýÚSeS
v jednéobcinenavazujenaÚSeSv obcidruhé,a nenídostatečněplánována
průchodnostkrajinou.
Přikaždodennímrozhodovánístavebníchúřadůseprojevujídůsledky
nepřehlednostiprávníchpředpisůa jejichzměna nejednoznačně
definovanýchněkterýchčástílegislativy.Týkásetozejménaoblastiochrany
životníhoprostředía krajinnéhorázu.Napříkladzezkušenostís posuzováním
krajinnéhorázuv jednomz krajůplyne,ževeškerépožadavkystavebníků
přesdotčenéorgányposuzujícíkrajinnýrázprojdouv důsledkuvágní
formulacev legislativě,různorodýchprávníchi odbornýchvýkladů
a nemožnostitvrzeníúředníkůdotčenýchorgánůi stavebníchúřadůpodložit
jednoznačnouprávníargumentací.Popředloženíprávníchposudkůžadatelem,
kterévyvracejínarušeníkrajinnéhorázu,sestavebníúřadnepouští
dosoudníchsporůa žádostivyhoví,neboťsoudnívýlohybymuselaplatit
obecsestavebnímúřadema výsledeksoudníhořízeníneníjistý.
Zdroj: rozhovory s aktéry
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Kvalita lidského kapitálu a postoje různých aktérů
Z výzkumuvyplynulydvavzájemněprovázanéproblémys kvalitoulidského
kapitáluveveřejné(zejménastátní)správě.Najednéstraněpozorujemeproblémy
s personálnímobsazenímúřadůtýkajícísejakabsolutníhopočtuzaměstnanců,
takjejichněkdynedostatečnékvalifikacea odbornosti.V případěněkterýchinstitucía regionůjevelmiobtížnénajítkvalifikovanézaměstnancea například
v případěstavebníchúřadůjeproblematickésehnatnejenschopnéreferenty,
alei vedoucístavebníchúřadůs odpovídajícímvzděláním(cožvšaknepochybněsouvisís vysokýmpočtemstavebníchúřadů;vizvýše).Zvláštěkomplikované
jepakproobsazeníspecializovanýchpozic:napříkladněkterýmúřadůmúzemního plánování chybí specialisté na různé obory (GIS, životní prostředí,
památkovápéčea další).
Dáleseukazuje,ževýkonstátnísprávyi samosprávyjevelmizávislýnaindividualitěosoby,kteráúřadvykonává:najejíchzkušenostech,postojích,světonázorua charismatu.obecněsepostojejednotlivýchaktérůsuburbánníhorozvoje,kteříbyměliprocesregulovat,odvíjíodjejichzkušenostia erudovanosti.Proto
docházík regionální(a lokální)diferenciacivýkonustátnísprávya samosprávy.
V některýchoblastechjsoumeziaktérysilníodborníci,kteřídokážísvépostoje
prosadit(i např.přesněkdynedokonaloulegislativu,nátlakpolitickéreprezentace
nebodevelopera).obecnějemožnéříci,žepokudmajís procesemnějakou
zkušenost,jevětšípravděpodobnost,žedokážouzvážiti možnénegativnídůsledkyvýstavby(platípředevšímprostarosty,alei úředníkystátnísprávy).V jinýchregionech jsou úředníci státní správy smířeni s tím, že jejich pravomoci jsou
omezené,a vykonávajístriktněúřednickouroli.Problematickájesituacezejména
v metropolitníchregionech,kterénemajísesuburbánnímrozvojemzkušenost.6
Klíčovýmaktérem,kterýmáv regulaci,plánovánía realizacisuburbánnívýstavbynejsilnějšípravomoci,jezastupitelstvoobce(zejménastarosta).V praxi
mátotižrozhodujícíslovopřinastavenípodmíneka schvalováníúzemního
plánu,cožseovšemukazujev řaděobcíjakoznačněproblematické.členové
zastupitelstva,jejichžsloženísenavícmůžev každýchkomunálníchvolbách
měnit,častopostrádajíodbornéznalostia kompetencek jednánío územním
rozvojiobce.Potvrzujese,žezejménamaléobcenemajídostatečněkvalifikovanýlidskýkapitálzodpovědněrozhodovato nakládánísesvýmúzemím[to
zmiňujevesvéprácii Perlín,2002].Tomůžepředstavovatproblémnapříklad
při jednání obce s developery, kdy je důležitá znalost zákona a umění ho
správněinterpretovat.V malýchspolečenstvíchsenavíczastupiteléosobnězna16

Nicméněi pouhýjedenpřípadmasivnía nekvalitněnavrženévýstavbyv regionumůžedobře
sloužitjako„odstrašujícípříklad“.
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jís vlastníky7 a jepronělidskyobtížnénevyhovětjejichpožadavkůmnazařazení
jejichpozemkůdorozvojovýchplochstanovenýchv územnímplánu,byťse
zájmytěchtospecifickýchskupinneslučujísezájmycelélokálníspolečnosti
a udržitelnýmrozvojem.
V metropolitníchregionechčeskérepublikyprotozaznamenávámevelkou
variabilitupřístupůobcík výstavbě,regulacizástavby,ochraněsídelnístruktury
a krajinya takéveschopnostechzastupitelůkompetentněrozhodovatv území.
Doznačnémíryjetoovlivněnovelikostíobcea zkušenostmisesuburbánnívýstavbou,alerovněžpodmínkaminastavenýmiv minulosti:pozicev sídelnístruktuře,přírodnípodmínky,kvalitapředchozíúzemněplánovacídokumentace,
finančnízabezpečenía závazkyobce,strukturavlastníkůpozemkůapod.Postoj
selišíi regionálněa jeznačněovlivněnintenzitouprobíhajícísuburbanizace.
obecnělzeříci,žev okolíměst,kdeprocespřílišintenzivnínení,většinaobcí
výstavbuvelmivítá.Naopakv regionech,kterémajívětšízkušenosts (negativními) důsledky neregulovaného a nekoordinovaného rozvoje, zaznamenáváme alespoň v případě některých obcí v současnosti větší opatrnost
a sofistikovanějšívyužíváníinstitutůregulacevýstavby(týkásetozejména
zázemíPrahy[ouředníček,2011]).
Poměrněširokékompetenceprousměrňovánírozvojeobcípřisuzujenový
stavebnízákontaképořizovateliúzemněplánovacídokumentace.Tenbyměl
koordinovatčinnostisouvisejícísezpracovávánímúzemníhoplánu,posuzovat
jehopodobuz hlediskaširšíchúzemníchvztahů,vztahuk udržitelnémurozvoji
územía přezkoumatsoulads Politikouúzemníhorozvojea zejménas cília úkoly
územníhoplánování(v jejichždefinicijemj.klademdůraznaudržitelnýrozvoj
územía ochranunezastavitelnéhoúzemí).V krajnímpřípadě,pokudjeúzemní
plánv rozporus výšeuvedeným,můžedokoncepodatnávrhjehozamítnutí.
K výkonufunkcepořizovateleúzemněplánovacídokumentacebylyidentifikoványdvapřístupy.Jednaksev praxilzesetkats čistěúřednickýmpasivním
výkonemfunkce,kdyúředníkpociťuje,žejakopořizovatelnemávětšíšanci,jak
výslednoupodobuplánuovlivnit.Úkolemjeproněj„pouze“zajistitsouladse
všemiprávnímipředpisya řešenímobsahovéstránkyúzemníhoplánubysepodlenějmělzabývatzpracovatelúzemníhoplánu(urbanista)a obec.obecpak
můženaněkterénedostatkypouzeupozornita doporučitjekezvážení,alevětší
pravomocipodlesvýchslovnemají.
V jinýchúzemíchmůžemepozorovataktivnípřístupk pořizováníúzemních
plánů.Přiuplatňovánítohotopřístupupořizovateldohlížínalegislativnístránku
procesupořízeníplánu,jehožsoučástíjei určitákontrolajehověcnéstránky.
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V některýchpřípadechmohoubýtzastupitelédokoncesamivlastníkypozemků.
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V tomto případě disponuje kompetencemi a vědomostmi, kterými může
ovlivnit rozhodnutí hlavního aktéra (zastupitelstva obce) a být případně
i určitýmoponentemprojektantaa budoucíchstavebníků.Využívajípřitom
předevšímneformální(legislativněnevynutitelné)prostředky,jakýmimobilizovata upozornitzastupitelstvonaurčitéchybyv navrhovanémúzemnímplánu.
V argumentacisecítísilnějšínežzpracovatelé,neboťnejsounaobcipřímozávislí.
osvojeníjednohoz přístupůjepodlenašízkušenostizávislénaindividualitě
osobya částečnětakénapolitickémprostředív danémregionu.
Velkývlivnavýslednoupodobuúzemníhoplánumáz pozicesvéprofesetaké
jehozpracovatel,kterýbyměldodávatpřiplánovánínovéhorozvojeexpertní
dohled. Územní plánovači však poukazují na oslabení jejich role jakožto
odborníků,přičemžčastohovořío ekonomickéstráncezpracováváníplánu.obec
jetotižjejichklientema zastupitelstvomátakpřijednánís nimivelmisilnoupozici
(při případných neshodách se projektanti obávají ztráty zakázky i finanční
odměny).V některýchpřípadechseprotocítí(i jsouviděni)jako„kresliči“představ
místníhozastupitelstvaa obyvatelobce,bezmožnostiprosadita promítnoutdo
výslednépodobyplánusvéodbornéznalostia schopnosti.otázkaprofesnícti
existuje,alez výpovědíoslovenýchurbanistůvyplývá,žejevelmiproblematická.8
Rolestavebníchúřadůpřiregulacisuburbanizacev procesechúzemníhořízení
a vydávánístavebníhopovoleníspočívápředevšímv uplatňovánía dohlíženínad
dodržovánímpravideldanýchschválenouúzemněplánovacídokumentacía jetak
dovelkémíryomezenájiž(jinýmiaktéry)nastavenýmipodmínkami.Nicméně
zkušenostiz praxeprokazují,ževýkladyúzemníchplánůseshodnýmiparametry
seúzemně,resp.v závislostina„ochotě“a profesní,odbornéi lidskékvalitěpracovníkůpříslušnéhostavebníhoúřadu,liší.Dodržováníúzemníhoplánujev některýchzejménaexponovanýchúzemíchproblematické(i kdyžv poslednídobě
docházíkezlepšenísituacev souvislostis medializacíněkterýchkauz).Kroměvědoměnesprávnéhoposouzenísouladustavebníhozáměrus územnímplánem
docházík vydáníúzemníhorozhodnutív rozporus územnímplánemi kvůlinevědomýmchybámdanýmnesprávnýmpoužívánímúzemníhoplánu(úřednícinapř.
používajípouzehlavnívýkresa neznajídobřetextovoučásta místníkontext)nebo
náhledunajehovýklad(zejménav duchu„conenízakázáno,jedovoleno“).9
18

Přestoselzev praxisetkati sezpracovateliúzemníhoplánu,kteřísesnažízastupitelstvov názorechnabudoucírozvojobceusměrňovata dokážousivybudovatdostatečněsilnoupozicina
to,abybylyjejichargumentyzastupitelstvemrespektovány.V některýchregionechnavícfunguje
dobrápraxedoporučováníověřenýchzpracovatelů(zestranypořizovatelůnebodalšíchobcí).
19
V jednomz analyzovanýchmetropolitníchregionůjedotazovanýmiodhadováno,žejeschváleno
zhruba10–15%chybnýchúzemníchrozhodnutí.Praktickyvevšechpřípadovýchúzemíchdotazovanízástupciorgánůúzemníhoplánovánípotvrdili,ženevždystavebníúřadyrespektujíregulativya podmínkydanéúzemněplánovacídokumentací.
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Kontrola činnosti jednotlivých aktérů suburbánního rozvoje
Zaklíčovýaspektfungovánístátnísprávya samosprávypovažujemerovněžselhávající věcnou kontrolu činnosti jednotlivých aktérů (v procesech tvorby
územně plánovací dokumentace i samotné výstavby).V řadě případů totiž
docházíkezřejmémunedodržovánílegislativya výstavbajeumožňovánav rozporusezákonemnebos principy udržitelnéhorozvojespolečnostii krajiny.
Domnívámeseproto,žekromězlepšenímetodicképodporya obecnězlepšení
vzdělanostiúředníkůi dalšíchaktérůsuburbánníhorozvojejesituacimožné
zlepšitpouzedůslednoukontrolou.
Kontrolučinnostiaktérůveřejnésprávymáv kompetencizejménaMinisterstvovnitra,kterévypisujeharmonogramkontrol,ježjsouvšakzaměřenypředevšímnaprávnístránku(formálnía procedurálníaspektydanéhoúkonu),nikolivvšaknaobsahovou.Věcnákontrolavšechstupňůrozhodovánísprávného
nakládánís prostředíma posouzenívztahův územív lokálnímměřítku,dopadu
nametropolitníregionjakoceleka společnosttakpovětšinouchybí,resp.k ní
docházípouzenazákladěupozorněnínakonkrétnípřípad(vizrámeček10.2).
V některýchpřípadechsepaksetkávámes tím,žekontrolní(a sankční)činnost
naprosto selhává a naopak se hledá způsob, jak například problematickou
stavbu„zlegalizovat“(a docházíprotok ex-postzměnámúzemníhoplánu,aby
bylplánuvedendosouladuseskutečností).
rámeček 10.2: Případovástudierolekrajskéhoúřaduv dohledunadstavebnímiúřady
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KrajskýúřadpodleZákonao krajíchč. 129/2000Sb.kontrolujestavebníúřady(SÚ)v přenesené
působnostistátnísprávy(stavebnízákonukládástátnídozorvevěcechúzemníhoplánování
a stavebníhořádu)a dohlížítaknadodržovánístavebníhozákona.Příslušnýodborkrajského
úřadu(nejčastějiodborúzemníhoplánování)provádíkontrolníčinnostvzorkurozhodnutíSÚ
podlestavebníhořáduv odvolacícha přezkumnýchřízení,avšakkontrolníaktivitysevztahují
v zásaděpouzenakontrolupostupůSÚa formálníchnáležitostípřirozhodovánío územním
souhlasu,ohlášenístavby,povolovánístavebatd.V případě,žekrajskýúřadshledáněkteré
z rozhodnutíSÚjakonezákonné,podávávýzvuSÚ,abysvérozhodnutízrušil/opravil.JediněSÚ
totižmůžesvérozhodnutízrušit.Namátkovékontrolykrajskéúřadyz důvodunedostatečného
personálníhoobsazenípraktickyneprovádía řešízejménapřípadyodvolánívůčirozhodnutím
SÚ.Kompetentníkrajštípracovníciupozorňujínarůznéprávnívýkladystavebníhozákona
a prováděcíchvyhlášek,a tojakv čase,taki regionálně.Přestožesekrajskýúřadmůžeopřít
o samotnýstavebnízákona judikaturysoudů,jetentopostupvelminepružný,rozhodnutísoudů
zdlouhavá,cožkontrastujes nutnostívydatrozhodnutídourčitélhůty(např.5letvs.30dnů).
FaktickysetakdozorkrajenadSÚtýkáformálníchpostupů(např.dodrženízákonnýchlhůt,
ne/opominutíúčastníkůřízení,kontrolačíseljednacích,pozemků)a nikolivkontrolyvěcné
správnostirozhodnutíSÚ(nenínapř.časovýprostorvykonávatnamátkovékontrolystaveb,urbanismu,čikrajinnéhorázu).Na druhéstranědotazovanízástupciSÚpoukazovalitakénaprávní
nejistotu,žejimivydanérozhodnutí(mj.nazákladězávaznéhostanoviska)budeplatné,neboť
jemožnéjejnapadnoutv rámcisprávníhořízení.Správnísoudvšakposuzuje„pouze“formální
správnosta procesnínáležitostirozhodnutíSÚa nerozhodujeo věcnésprávnostirozhodnutí.

ZLOM200-334_Zlom1-000 16.5.13 11:21 Stránka 251

analýzaaktérůa problémovýchaspektůrozhodovánípřinakládánís územímv suburbánníchobcích

Rovněžv kontrolečinnostizpracovatelůúzemněplánovacídokumentaceje
českákomoraarchitektůvelmipasivní.Z částijetopatrněkvůlineuchopitelnostitermínu„udržitelnýrozvoj“a obtížněnastavitelnýchparametrů,kterých
bymělkvalitníúzemníplándosahovat.Zjevnětakneexistuježádnáefektivní
kontrolakvality,odbornostia udržitelnostimnohaúzemníchplánůobcínebo
tatokontrolaselhává.Předpokladněkterýcharchitektů,žetrhsamotnývytřídí
nekvalitnízpracovatele,senenaplnila efektliberalizacetrhubylpřesněopačný
(hlavnímkritériemprovýběrzpracovateleplánujev případěmnohaobcícena,
nikolivkvalitapráce).
Na lokální úrovni nelze odlišit, a není to pro výsledek podstatné, zda je
rozhodováníobecníchzastupitelstevovlivněnonezkušenostía nedostatkem
kompetencínebov krajnímpřípaděi korupcí.Východiskemjevšaknastavení
takovýchzměnv systému,kterébynesprávnémunakládánís krajinoua osídlením,i kdyžna„vlastním“územíobcí,zamezilo.V prvnířadětéměřzcela
scházíkontrolačinnostisamospráv,a tojakzezdolazestranyobyvatelobcevoličů(aktivníparticipacenarozhodovánív území),takseshorazestrany
nadřízených orgánů dohlížejících nad výkonem přenesené státní správy.
obecně lze říci, že nefungují správně hierarchické vztahy nadřízenosti
a podřízenostivestátnísprávě,samosprávěaniprofesníchorganizacích(např.
českákomoraarchitektů),cožseprojevujev „autonomii“a častovelkévariabilitěkvalityrozhodovánínanejnižšímstupnihierarchie.extrémnípříklady
dobrénebonaopakšpatnépráceaktérůsuburbánníhorozvojenejsouanisledoványanižádnýmzpůsobemhodnoceny(finančně,morálně,certifikací,odebránímlicenceatp.).

Vzdělávání, osvěta a přenos zkušeností
I kdyžjesoučasnálegislativanastavenatak,ževeřejnostmápoměrněširoké
možnostisevyjádřitk různýmfázímúzemněplánovacíhoa stavebníhoprocesu,
využívásetétomožnostipoměrněmálo.Lokálníspolečnostsevětšinounechce
a v některých případech ani efektivně neumí adekvátně zapojovat do
ovlivňovánírozvojevlastníobce.Lidésečasto„probouzí“ažvechvíli,kdysejich
nějakýproblémdotýkáosobně.Tatoskutečnostsebohuželnetýkájenlaické
veřejnosti,aletakéodborníkůnarůznýchstupníchrozhodovánío území.Jednímz nástrojůnápravytétomaléangažovanostia zvýšenílokálnízodpovědnosti za nakládání s krajinou i sídelní strukturou je podle našeho názoru
dostatečnáosvětazestranycentrálníchinstitucí,školvšechstupňůa médií,
důraznadoplněníprofesníhovzdělávánía přenosvýsledkůvýzkumuprocesu
suburbanizacek možnýmcílovýmuživatelům.
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Zestranyveřejnosti(občanůobce)jevhodnépodpořittakovéiniciativy,
kterévedouk budování(lokální)občanskéspolečnosti,spoluzodpovědnosti
a spolurozhodovánío územnímrozvojiúzemí.Z našichvýzkumůjepatrné,že
veřejnostfungujev řaděohledůjako„hlídač“rozhodováníúřadůi efektivní
bariérapronepromyšlenýrozvojv území.Řadainiciativsebohuželformuje
spíšejakoreakcenapochybenípřinakládánív území,častos výraznýmvlivem
NIMBYismu.10 Zanejúčinnějšíregulacisuburbanizacelzetakv řaděobcív české
republicepovažovatodpormístníchobyvatel(častostaršíchsuburbanitů,kteří
sedoobcepřistěhovaliv nedávnédobě)protidalšímurozvoji.
Z poziceúředníkůjepotřebapoukázatzejménananedostatekmetodických
podkladůzestranynadřízenýchúrovnístátníchsprávy.Zavelmiúčinnéproto
považujemeposílenímetodicképodporya konzultačníčinnostizestranyministersteva krajskýchúřadů,11 aletakéceloživotníhovzděláváníúředníkůveřejné
správy(vesmyslunavyšovánípočtumetodickýchpracovníkůzpracovávajících
potřebnépodkladyi objemuškoleníabsolvovanýchvýkonnýmiúředníky).Mezi
vhodnéformylzezařaditzpracovánícílenéhosystémuvzdělávánía osvětyúředníků,zveřejňovánípříkladůdobréa špatnépraxe,cílenáškolenínaposuzování
širšíchúzemníchvztahů.
V oblastiškolstvíjepotřebnézavéstvysokoškolskýstudijníprogramkombinujícígeografickéa urbanistickévzdělánívčetnězákladůprávaa jiných
souvisejícíchpraktickýchdisciplín.absolventibymělibýtschopnikritického
posouzenía argumentačněsilnéhozdůvodněnísvéhorozhodnutí,schopni
komplexníhopohledunaúzemí.Zastěžejníjemožnopovažovati rolinižších
stupňůškola médií,kterémohouvytvářetpozvolný,alesetrvalýtlaknaveřejnost.Tentotlaksepozvolnapřenášíi donázorůpolitickýchpředstavitelů
a všechdůležitýchaktérůsuburbánníhorozvoje.V současnédobějemožné
pozorovatvelkoutematickoumezerumeziznalostmiabsolventůvysokých
škola potřebamiúředníkův praxi.S mírnounadsázkoulzeříci,žez úředníků se v praxi v řadě případů stávají pouze dohlížitelé nad zákonností
navrhovanýchdokumentů,kteřísenezabývajífaktickýmobsahemtěchto
dokumentů.
10
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PojemNYMBYismvycházíz anglickézkratkyNIMBY–notinmybackyard(nenamémdvorku)
a vyjadřujepostojobyvatel,kteříodmítají,abyrozvojprobíhalv blízkostijejichdomovů.
11
Podkladyprometodickoupodporujepodlenašehonázorunutnézpracovávatnanejvyššímožné
hierarchickéúrovni,avšakjenutnédbátrovněžnavhodnýzpůsobjejíhozprostředkovánívýkonnýmúředníkům.Jakošpatnýpříkladpraxejemožnéuvéstsituaciv některýchkrajích:krajské
úřadybymělyposkytovatpořizovatelůmúzemněplánovacídokumentacemetodickoupodporu.
Podleněkterýchpořizovatelůjevšaktatopodporanedostatečnáa tipakmusejízpůsobřešení
problematickýchúkonůnebospornýchzáležitostínaléztsami.Tojevšakpodlenašehonázoru
z hlediskafungováníveřejnésprávyvelmineefektivní.
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Platformou,kterávzniklav rámciprojektuSuburbanizaceřešenéhov ResortnímprogramuMŽPa kterásesnažío efektivnítransferzkušenostísesuburbánnímrozvojemjenapříkladwebovýportálwww.suburbanizace.cz. Portál
sloužíodroku2007jakorozcestníkpřiorientaciv problematicesuburbanizace,hledánípříkladůdobrépraxe,zdrojinformacíprostudentya výzkumníky
zabývající se podobnými tématy.Webová strana obsahuje rovněž návrhy
opatřeníkezmírněnínegativníchdopadůsuburbanizacev českérepublice.
Jejich implementaci mohou zabezpečit aktéři suburbánního rozvoje na
různýchúrovnícha jednotlivénávrhyopatřenímohousloužitjakozásobník
pro aktivní aktéry na poli státní správy, samosprávy, územního plánování
i výuky.

Závěr
analýzaaktérůa problémovýchaspektůrozhodovánípřinakládánís územím
v suburbánníchobcíchpotvrdila,žev nastavenílegislativyjsouv oblastiúzemníhoplánovánípouzedrobnějšínedostatkya největšíproblémpředstavujeuplatňovánízákonův praxi.Dalekozávažnějšímproblémemjekvalitavýkonustátní
správyi samosprávy,uváděníněkterých(komplikovanějších)částízákonůdo
praxe, nedostatečné kompetence některých aktérů rozhodujících v území
a předevšímsystémjejichkontroly.Klíčovýmmomentemprobudoucíúzemní
vývojúzemíjenastavenídalšíhorozvojeobces pomocíúzemníhoplánu.Domníváme se, že pro zlepšení jednání a rozhodování aktérů v suburbánním
rozvojijezásadnířešitnásledujícíproblémy:
◾ systémvěcnékontrolyrozhodovánípořizovatelůa zpracovatelůúzemních
plánů,dotčenýchorgánů,stavebníchúřadůa dalšíchsubjektů;
◾ posílení metodické podpory úřednickému aparátu na nižších úrovních
správy;
◾ přenoszkušenostía informacímezivšemistupniveřejnésprávyrozhodujícícho územnímrozvoji;
◾ cílenévzdělávání,proškolovánía osvěta;
◾ možnostipřesunukompetencív územnímplánovánínanadobecníúroveň.
Jeotázkou,zdadnešnísnahydoznačnémíryliberálnía individualizované
ekonomiky a společnosti o regulaci vývoje metropolitních regionů budou
„úspěšně“usměrňovatzákladníprincipyurbanizacea negativnímdůsledkům
účinně předcházet.Vycházíme z názoru, že většina v současnosti platných
pravidelhryjenastavenav zásaděsprávněa jevýsledkempolitickéhokonsensu.
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Z našeho dlouhodobého výzkumu nicméně vyplývá, že interpretace nastavenýchpravidelv praxi,resp.rozhodováníaktérů,a topředevšímnamikroregionální úrovni, sehrává rozhodující úlohu v diferencovaném rozvoji jednotlivýchsuburbánníchobcí.Zkvalitňováníprácejednotlivýchanalyzovaných
aktérůi systémukontrolyjejichrozhodnutíjepodlenašehosprávnoucestou
k usměrňovánísuburbánníhorozvojev českérepublice.
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