
■ BRODSKÝ ZPRAVODAJ ■6

ZPRAVODAJSTVÍ / PUBLICISTIKA

7-8/2021

Uherský Brod v současné době dokončuje nový územní plán. Ten stávající je platný již od roku 2004. Přes řadu změn v průběhu let nespl-
ňuje představy o dalším rozvoji města, ani aktuální legislativní požadavky. Pořizovatel územního plánu, kterým je Městský úřad Uherský 
Brod, nyní připravuje zahájení fáze tzv. veřejného projednání o návrhu Územního plánu Uherský Brod. 

JIŘÍ KOLOUCH, Odbor stavebního úřadu

Návrh územního plánu bude zveřejněn v prů-
běhu srpna a občané se s ním budou moci se-
známit prostřednictvím sekce na webu města. 
Dále mohou písemně posílat městskému úřadu 
své připomínky a námitky. V první polovině 
září proběhne veřejné projednání, kterého se 
budou moci zúčastnit všichni, kteří se o rozvoj 
města Uherský Brod zajímají.
CO JE ÚZEMNÍ PLÁN?
Územní plán (dále ÚP) je popisem toho, jak 
bude uspořádáno celé správní území města 
(katastrální území Uherský Brod, Havřice, 
Maršov u Uherského Brodu, Těšov a Újezdec 
u Luhačovic) například z hlediska rozmístění 
rodinných domů, bytové výstavby, průmyslo-
vých areálů a komunikací nebo ploch sportu 
apod. Jednoduše řečeno, řeší budoucí podobu 
veškerých ploch na území obce včetně okolní 
krajiny. Tuto podobu musí respektovat všichni 
zúčastnění včetně samotného města. Význam 
ÚP si lze představit na příkladu: pokud za-
stupitelstvo vloží do územního plánu bytové 
domy nebo nákupní centrum, je toto určení 
plochy do budoucna závazné a nikdo by neměl 
být překvapen, když na ploše v budoucnosti 
bytové domy nebo nákupní centrum skutečně 
vyrostou. Zastupitelstvo však může na základě 
projednání ÚP vyhodnotit plochy naopak jako 
zbytné a rozhodnout o jejich jiném využití. 
Územní plán dále navazuje na Zásady územní-
ho rozvoje Zlínského kraje, což je územní plán 
celého kraje. Ten je pro obce v nadmístních 
záměrech závazný. Typicky se může jednat 
například o plánované krajské komunikace. 
Současný Územní plán města Uherský Brod je 

platný od roku 2004. Za tu dobu byl zastupi-
telstvem města změněn mnohokrát, naposledy 
v roce 2019 (změnou č. 11B). 
KDO JE KDO V PŘÍPADĚ ÚP?
Zpracovatelem územního plánu je brněnský 
ATELIER URBI, spol. s r.o., Jana Benešová 
a kolektiv.
Pořizovatelem je místně příslušný úřad územ-
ního plánování, tedy Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení 
územního plánování, Jiří Kolouch a Alena Še-
bestová. 
Pověřený zastupitel pro územní plán je mís-
tostarosta Jan Hrdý. 
JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚP?
Územní plány se tvoří ve složitém procesu, 
který může trvat i několik let. Proces jejich 
tvorby a schvalování se řídí stavebním záko-
nem (č. 183/2006 Sb. v platném znění). 
Územní plánování probíhá na několika úrov-
ních: 
▪ Politika územního rozvoje pro celou repub-
liku (PÚR)
▪ Zásady územního rozvoje pro jednotlivé kra-
je (ZÚR)
▪ Územní plán pro jednotlivé obce (ÚP) 
Platí přitom, že územním plánům obcí jsou 
nadřazeny PÚR ČR a ZÚR ZK. Územní plány 
obcí přebírají a zpřesňují tzv. nadmístní zá-
měry, nejčastěji se jedná o důležité dopravní 
stavby.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP
Každý má možnost zúčastnit se veřejného 
projednání návrhu územního plánu Uherský 
Brod. To se předpokládá 6. září 2021 v 16:00  
ve velkém sále Domu kultury v Uherském 
Brodě.

Cílem veřejného projednání je podání odbor-
ného výkladu zpracovatele návrhu ÚP včetně 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úze-
mí a pro občany možnost zeptat se na obsah 
územního plánu.
Návrh ÚP pro veřejné projednání bude zveřej-
něn v průběhu srpna a jeho zveřejnění bude 
oznámeno na úřední desce oznámením o zahá-
jení veřejného projednání. 
Návrh ÚP bude k nahlédnutí jak v tištěné 
podobě, tak v elektronické podobě na webo-
vých stránkách města pod odkazem ÚZEMNÍ  
PLÁNOVÁNÍ – UHERSKÝ BROD.  
Následně může každý písemně posílat měst-
skému úřadu své připomínky a dotčené osoby 
námitky. Formuláře pro podání připomínek  
a námitek budou ke stažení ve zmíněné sekci 
na webových stránkách města.
Odpovídat na dotazy k novému územnímu 
plánu jsou v rozsahu svých kompetencí při-
praveni pracovníci Odboru stavebního úřadu, 
Oddělení územního plánování: 
▪ Jiří Kolouch, tel.: 572 805 310, 
e-mail: jiri.kolouch@ub.cz,
▪ Alena Šebestová, tel.: 572 805 312, e-mail: 
alena.sebestova@ub.cz, 
a to nejlépe po předchozí tel. dohodě, v kance-
lářích Městského úřadu Uherský Brod na Od-
dělení územního plánování v budově radnice 
čp.  100 v přízemí za podatelnou.

Projekt Územní plán Uherský Brod je spolufi-
nancován Evropskou unií.

NOVý ÚZEMNÍ PLÁN UHERSKý BROD


