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VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 39/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytic-
kých podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slova „výkres ploch“
vkládají slova „ , koridorů“.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) urbanistickou kompozicí cílevědomá skladba
vybraných prostorů, částí urbánních a krajin-
ných prvků za účelem vytváření a ochrany je-
jich vzájemných harmonických vztahů, napří-
klad pohledových horizontů, panoramatu,
urbanistických a pohledových os, průhledů, do-
minant, přiměřeného měřítka a proporcí.“.

3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Úplné znění územně plánovací dokumen-
tace obsahuje textovou a grafickou část územně plá-
novací dokumentace, ve znění platném po aktualizaci
zásad územního rozvoje, změně územního plánu
nebo regulačního plánu, a z odůvodnění koordinační
výkres celého území kraje nebo celého území obce
anebo celé plochy řešené regulačním plánem. V pří-
padě územního plánu pro vymezenou část území
hlavního města Prahy úplné znění obsahuje textovou
a grafickou část územního plánu, ve znění platném
po změně územního plánu, a z odůvodnění koordi-
nační výkres pro celou vymezenou část území hlav-
ního města Prahy.

(3) Strojově čitelným formátem pro potřeby

územně plánovací činnosti se rozumí formát dato-
vého souboru s takovou strukturou, která umožňuje
programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat
a získat z tohoto datového souboru konkrétní infor-
mace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní
struktury.“.

4. V nadpisu části druhé se za číslo „2“ vkládají
slova „a § 29 odst. 3“.

5. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „zahrnující
zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení
záměrů na provedení změn v území“ zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) rozbor udržitelného rozvoje území,“.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje pís-
meno c), které zní:

„c) údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů
území, další důležité dostupné informace a pří-
padně data vzniklá analýzou shromážděných
informací (dále jen „databáze územně analytic-
kých podkladů“).“.

8. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje
území zahrnují

a) zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území,
jeho hodnot a limity využití území, to vše v čle-
nění zejména na

1. širší územní vztahy,

2. prostorové a funkční uspořádání území,

3. struktura osídlení,

4. sociodemografické podmínky a bydlení,

5. příroda a krajina,

6. vodní režim a horninové prostředí,

7. kvalita životního prostředí,
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8. zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkcí lesa,

9. občanská vybavenost včetně její dostup-
nosti a veřejná prostranství,

10. dopravní a technická infrastruktura včetně
jejich dostupnosti,

11. ekonomické a hospodářské podmínky,

12. rekreace a cestovní ruch,

13. bezpečnost a ochrana obyvatel,

b) zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení
změn v území.“.

9. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Rozbor udržitelného rozvoje území za-
hrnuje

a) zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území
v členění zejména na

1. širší územní vztahy,

2. prostorové a funkční uspořádání území,

3. struktura osídlení,

4. sociodemografické podmínky a bydlení,

5. příroda a krajina,

6. vodní režim a horninové prostředí,

7. kvalita životního prostředí,

8. zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkcí lesa,

9. občanská vybavenost včetně její dostup-
nosti a veřejná prostranství,

10. dopravní a technická infrastruktura včetně
jejich dostupnosti,

11. ekonomické a hospodářské podmínky,

12. rekreace a cestovní ruch,

13. bezpečnost a ochrana obyvatel,

b) vyhodnocení územních podmínek a potenciálů
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území,
a to pro příznivé životní prostředí, pro hospo-
dářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb
a trendů vývoje území,

c) určení problémů k řešení v územně plánovacích
dokumentacích, případně v územních studiích,
zahrnující zejména požadavky na zmírnění
nebo omezení urbanistických, dopravních a hy-
gienických závad, vzájemných střetů záměrů na

provedení změn v území a střetů těchto záměrů
s limity využití území a s hodnotami v území,
na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ
v území, na využití potenciálů rozvoje území
a na snížení nevyváženého vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

(4) Databáze územně analytických podkladů je
průběžně aktualizována a je tvořena sledovanými
jevy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Databáze
územně analytických podkladů obcí je zpracována
minimálně v rozsahu podle části A přílohy č. 1 k této
vyhlášce, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném
pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.
Databáze územně analytických podkladů kraje je
zpracována podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v po-
drobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zá-
sad územního rozvoje. Krajský úřad může poskyt-
nout při zpracování databáze územně analytických
podkladů součinnost úřadům územního plánování
ve svém správním obvodu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

10. V § 4 odst. 5 se slova „textovou část, gra-
fickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení,
zpracování, případném schválení nebo nabytí účin-
nosti (dále jen „pasport údaje o území“). Textová
část obsahuje popis údaje o území, grafická část ob-
sahuje zobrazení údaje o území včetně použitého
měřítka a legendy“ nahrazují slovy „textovou část,
která zahrnuje popis údaje o území, a geografická
data zpracovaná ve strojově čitelném formátu“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Poskytovatel údaje
o území může údaje o území včetně pasportu údaje
o území poskytnout úřadům územního plánování
z důvodu efektivnosti prostřednictvím krajského
úřadu, který o ně může požádat v rozsahu svého
správního obvodu a následně je poskytnout úřadům
územního plánování ve svém správním obvodu.“.

11. V § 4 odstavec 6 zní:

„(6) Grafická část územně analytických pod-
kladů se zpracovává zpravidla v rámci pořízení úplné
aktualizace územně analytických podkladů. Grafická
část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje
území územně analytických podkladů obsahuje vý-
kres hodnot území, zahrnující hodnoty kulturní, pří-
rodní a civilizační, výkres limitů využití území a vý-
kres záměrů na provedení změn v území. Grafická
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část rozboru udržitelného rozvoje území územně
analytických podkladů obsahuje výkres problémů
k řešení v územně plánovacích dokumentacích, pří-
padně v územních studiích (dále jen „problémový
výkres“). Územně analytické podklady mohou být
doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami,
grafy či kartogramy.“.

12. V § 6 odst. 1 větě druhé, § 13 odst. 1 větě
druhé a § 19 odst. 1 větě druhé se slovo „Obsah“
nahrazuje slovy „Náležitosti obsahu“ a slova „je sta-
noven“ se nahrazují slovy „jsou stanoveny“.

13. V § 6 odst. 1 větě třetí se slova „obsah uve-
dený v příloze“ nahrazují slovem „příloha“.

14. V § 6 odst. 3 a § 13 odst. 4 se za slovo „Ob-
sah“ vkládají slova „a struktura“ a slova „je stano-
ven“ se nahrazují slovy „jsou stanoveny“.

15. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“
a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední
aktualizace zásad územního rozvoje, se“ se nahrazují
slovy „se po vydání aktualizace zásad územního roz-
voje“.

16. § 10 se zrušuje.

17. V nadpisu hlavy II se slova „§ 55 odst. 6“
nahrazují slovy „§ 55 odst. 7“.

18. V § 13 odst. 1 větě třetí se slova „obsah
uvedený v příloze“ nahrazují slovem „příloha“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Pro územní plán
hlavního města Prahy se struktura textové části
územního plánu uvedená v příloze č. 7 použije při-
měřeně, pokud z povahy věci nelze postupovat ob-
dobně.“.

19. V § 13 odst. 2 se za větu první vkládají věty
„Pro zvlášť rozsáhlá území lze výkres základního
členění území a samostatné výkresy koncepce uspo-
řádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury vy-
dat v měřítku 1 : 25 000. Pokud je územní plán
s prvky regulačního plánu zpracován pro vymeze-
nou část území obce, lze tuto část územního plánu
vydat jako samostatný výkres v měřítku katastrální
mapy.“.

20. V § 13 odst. 2 větě čtvrté se slova „ne-
bo větším“ nahrazují slovy „ , případně v měřít-
ku 1 : 50 000 nebo 1 : 25 000“.

21. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“
a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední
změny územního plánu, se“ se nahrazují slovy „se
po vydání poslední změny územního plánu“.

22. V § 15 písm. d) se slova „prokázání nemož-
nosti využít vymezené zastavitelné plochy a“ zru-
šují.

23. § 16 se zrušuje.

24. V nadpisu hlavy III se slova „K § 61 odst. 5,
§ 64 odst. 7 a § 66 odst. 6“ nahrazují slovy „K § 61
odst. 3, § 64 odst. 6 a § 66 odst. 5“.

25. V § 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“
a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední
změny regulačního plánu, se“ se nahrazují slovy
„se po vydání poslední změny regulačního plánu“.

26. Přílohy č. 1 až 5 včetně poznámek pod ča-
rou č. 10 až 13 znějí:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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27. Přílohy č. 7 až 18 včetně poznámek pod
čarou č. 14 až 16 znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Sbírka zákonů č. 13 / 2018Strana 220 Částka 9



Sbírka zákonů č. 13 / 2018Částka 9 Strana 221



Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Územně analytické podklady pořízené přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se nejpozději
do nejbližší lhůty pro úplnou aktualizaci upraví po-
dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky; do té doby se
posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Územně plánovací dokumentace, její aktuali-
zace nebo změny, u kterých bylo zahájeno řízení
o návrhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
se dokončí podle dosavadních právních předpisů; při
nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace
se upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke
stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným
k věcně neměněným částem územně plánovací do-
kumentace se nepřihlíží. Do doby nejbližší aktuali-
zace nebo změny vydané územně plánovací doku-
mentace, u které bylo zahájeno řízení o návrhu přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se její obsah
posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Územně plánovací dokumentace vydaná
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která
není zpracována v souladu s obsahem a strukturou
vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumen-
tace upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke
stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným

k věcně neměněným částem územně plánovací do-
kumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně
plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vzta-
huje pouze na koordinační výkres. Do doby nejbližší
aktualizace nebo změny územně plánovací doku-
mentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky se její obsah posuzuje podle dosavadních
právních předpisů.

4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území zpracované přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních
předpisů.

5. Registrační list územní studie, o které byla
data vložena do evidence územně plánovací činnosti
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do
uplynutí lhůty pro ověření aktuálnosti této studie
posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

6. Registrační list územně plánovací dokumen-
tace, její aktualizace nebo změny a jeho příloha,
o kterých byla data vložena do evidence územně
plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, se do nejbližší aktualizace nebo změny
této dokumentace posuzují podle dosavadních práv-
ních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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