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Komentář ke vzoru: Námitky dotčeného vlastníka 
proti územnímu plánu 

Aktualizováno k 6. 10. 2021 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Tento vzor můžete využít v situaci, kdy jste vlastníkem pozemků a staveb, kterých se 

dotýká návrh územního plánu nebo jeho změn, a chcete uplatnit námitky proti návrhu 

územního plánu. Jedná se o obecný vzor, ve kterém sami námitky, které vůči návrhu 

máte, sami specifikujete a odůvodníte. Odůvodnění je klíčovou částí námitek, protože 

o námitkách musí (na základě návrhu připraveného úřadem) rozhodnout 

zastupitelstvo obce. Rozhodnutí musí být odůvodněno a stává se součástí odůvodnění 

celého územního plánu. V námitce musíte kromě odůvodnění uvést také údaje podle 

katastru nemovitostí a vymezit území dotčené námitkou. Námitky můžete podat 

nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se konalo veřejného projednání návrhu územního 

plánu. Všechny důležité termíny se dozvíte z úřední desky obce, která územní plán 

pořizuje. 

 

Pokud se nacházíte v postavení zástupce veřejnosti, využijte naše vzory Zmocnění 

zástupce veřejnosti a věcně shodná připomínka a Námitky zástupce veřejnosti 

k územnímu plánu. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Uveďte svoje osobní údaje – jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu 

a datum narození. 

- Adresát 

o Uveďte název, oddělení či odbor a adresu úřadu, který pořizuje 

územní plán. 

- Název 

o Upřesněte název podle toho, zda podáváte námitku proti návrhu 

územního plánu nebo jeho změny. 

o Upřesněte název obce, kterou návrh územního plánu nebo jeho 

změny upravuje (např. ,,Námitka proti návrhu územního plánu obce 

Dluhonice“). 

o Doplňte den, kdy pořizovatel územního plánu zveřejnil návrh 

územního plánu nebo jeho změny. 

- První odstavec 

o Doplňte údaje o všech nemovitostech, které vlastníte, a kterých se 

návrh nebo změna územního plánu týkají. Vyplňte parcelní čísla 

nemovitostí, pozemků a údaje o katastrálním území (např. ,,parc. č. 

1315, kat. ú. Dluhonice“). 

o Uveďte, k čemu nemovitosti využíváte (např. ,,k rekreaci, k bydlení…“). 

o Upřesněte formulace ve větách podle toho, zda podáváte námitku 

proti návrhu územního plánu nebo jeho změny. 

https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/vzor/zmocneni-zastupce-verejnosti-a-vecne-shodna-pripominka
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/vzor/zmocneni-zastupce-verejnosti-a-vecne-shodna-pripominka
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/vzor/namitky-zastupce-verejnosti
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/vzor/namitky-zastupce-verejnosti
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o Doplňte název obce, kterou návrh územního plánu nebo jeho změny 

upravuje, a den, kdy pořizovatel tento návrh zveřejnil. 

- Druhý odstavec 

o Stručně uveďte svoje námitky (např. ,,Nesouhlasím s výstavbou dálnice 

D3 v oblasti Dluhonic, jelikož dálnice nadměrně zvýší hluk a prašnost 

v okolí.“ ). 

- Třetí odstavec 

o Rozepište odůvodnění svých námitek (např. ,,Součástí navrhovaného 

řešení je stavba dálnice D3. Tato stavba bude mít za následek zvýšení 

hlukových a pachových imisí vnikajících na můj pozemek. Nadlimitní 

hlukové a otřesové zatížení celé rodinné zástavby v této oblasti neřeší 

žádná protihluková opatření. Současně není navrhováno žádné 

kompenzační řešení pro místní živočichy, zejména pak zvláště chráněný 

druh živočicha…“). 

- Čtvrtý odstavec 

o Uveďte seznam příloh, které plánujete předložit spolu s námitkou 

(např. výpis z katastru nemovitostí, hluková studie, odborný 

posudek). 

- Místo a datum vyhotovení 

- Podpis 

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k tématu územního plánování najdete v našich manuálech: 

- Dotčený vlastník: Kdo to je a jaká má v územním plánování práva? 

- Jak se zapojit do územního plánování 

- Jak se podílet na plánování obce 

- Jak napadnout územní plán a zásady územního rozvoje 

Pokud jste zástupcem veřejnosti nebo plánujete zástupce veřejnosti zmocnit, můžete 

využít naše vzory: 

- Zmocnění zástupce veřejnosti 

- Námitky zástupce veřejnosti k územnímu plánu 

 
Na co nezapomenout 

- Vaše námitky předložte příslušnému úřadu, který návrh 

územního plánu pořizuje. Územní plán pořizuje obecní úřad 

obce s rozšířenou působností – nemusí se tedy vždy jednat o 

úřad obce, pro kterou bude územní plán v budoucnu platit.  

- Námitky k návrhu územního plánu musíte podat nejpozději do 

7 dnů ode dne, kdy se konalo veřejné projednání návrhu.  

 

 

  

https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/rada/zastupce-verejnosti
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/jak-a-kdy-se-zapojit-do-planovani-mesta
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/uzemni-plany-obci
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/politika-a-zasady-uzemniho-rozvoje
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/vzor/zmocneni-zastupce-verejnosti-a-vecne-shodna-pripominka
https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/zastupce-verejnosti/vzor/namitky-zastupce-verejnosti
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Jak pracovat se vzorem? 

Vzor můžete využít třemi způsoby: 

1) Prosté vyplnění formulářových polí a uložení ve formátu PDF. 

2) Odemčením úprav celého dokumentu a provedením libovolných úprav (heslo 

pro odemčení úprav: frankbold). 

3) Jako inspiraci pro sepsání vlastního dokumentu. 

 

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy, obraťte se na nás přes 

kontaktní formulář.  

Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů. 

 

 

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním 

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 

http://frankbold.org/podporte-nas

