
Dotaz ze dne 5.5.2015 
Č.j.: MmP 30423/2015, Platnost obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Pardubic č. 42/2001 
 
dovolujeme si Vás požádat o informaci ve věci platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Statutárního  
města Pardubice č. 42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubic. 
  
Dotaz ve věci platnosti výše u vedené Vyhlášky je směřován s ohledem na ustanovení § 2 
Rozsah platnosti, odst. 2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 42/2001.   
  
Podle tohoto § 2 Rozsah platnosti, odst. 2 platnost vyhlášky byla ukončena již v roce 2010 
 - text je označena červeně -  / viz příloha - str.1 - Vyhlášky č. 42/2001 /. 
  
S ohledem na tuto skutečnost Vás prosíme o zaslání kopie všech Usnesení, které byly  
Zastupitelstvem města Pardubice vydány  ve věci prodloužení - tj. změny doby platnosti  
Vyhlášky 42/2001 s uvedením data vyvěšení informace na el.úřední desce města  
Pardubice s následným datem sejmutí. 
  
Uvedenou informaci požadujeme ve věci doplnění, s odkazem na VYHLÁŠKU č. 42/2001  
a je vyžádáno  příslušným stavebním úřadem - / viz příloha - text požadavku k doplnění  
dle vyhlášky č. 42/2001 je označen červeně /. 
 
 

Odpověď na dotaz ze dne 20.5.2015 
 
dne 5. 5. 2015 obdržel Magistrát města Pardubic v elektronické podobě Vaši žádost ohledně 
platnosti Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubice č. 42/2001, o závazných částech 
Územního plánu města Pardubic (konkrétně ve vztahu k § 2 odst. 2 vyhlášky), v souvislosti s výzvou 
Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, o doplnění podkladů k žádosti společnosti ……………. 
 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice č. 42/2001, o závazných částech Územního 
plánu města Pardubic (dále jen „vyhláška“) byla vydána Zastupitelstvem města Pardubic na jednání 
dne 4.9.2001 v souladu s ust. § 29 tehdy platného zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.  
(§ 29 odst. 3 -  Závaznou část územně plánovací dokumentace a její změny, které schvaluje kraj 
nebo obec v samostatné působnosti, vyhlašují jejich orgány obecně závaznou vyhláškou. Závazná 
část územně plánovací dokumentace je závazným podkladem pro zpracování a schvalování 
navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.) 
Dle § 20 vyhlášky nabyla z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dne 5. 9. 2001.  
 
Platnost tohoto právního předpisu jako takového nebyla uvedením konkrétního data či lhůty 
omezena. Co se týče platnosti obsahových náležitostí předmětné vyhlášky, pak je v jejím § 2 odst. 
1 jednoznačně specifikováno územní omezení platnosti a v odst. 2 téhož ustanovení vyhlášky 
uvedeno, že „návrhové období územního plánu města je stanoveno do roku 2010 včetně. 
Maximálně po dvou letech zastupitelstvo města posoudí, zda územní plán platí stále v celém 
rozsahu nebo je třeba pořídit změny jeho závazné části.“  



V obecné rovině vycházela existence tohoto ustanovení ve vyhláškách vydávaných v souladu s ust. 
§ 29 stavebního zákona z původně platné právní úpravy, konkr. z vyhlášky č. 84/1976 Sb. (o 
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci), která byla v době svého 
vzniku vázána na tehdejší systém plánování národního hospodářství, a tedy je již obsoletní.  
K dané problematice omezení platnosti územně plánovací dokumentace zaujalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj v roce 2011 jednoznačný postoj, podle něhož s ohledem na shora zmíněné je třeba 
z hlediska platnosti územních plánů rozlišovat stanovení lhůty platnosti a návrhového období, 
které nelze zaměňovat. Uplynutím lhůty platnosti platnost končí, tato však ve vyhlášce města 
Pardubic omezena nebyla. Uplynutím návrhového období nekončí platnost územního plánu.  
Pokud lze časové omezení vyložit přímo z textu jako orientační, zejména stanovením „návrhového 
období, použití pojmu „revize“, „aktualizace, je taková lhůta lhůtou pořádkovou. S uplynutím 
takových časových úseků právní předpisy nespojují žádné právní důsledky, bez sankčních opatření.  
 
Nově přijatý zákon č. 183/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci (stavební zákon), ve svém ustanovení § 188 odst. 4 ve znění účinném od 3. června 
2008 výslovně uvádí, že „obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně 
plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce nebo regulačního plánu, 
se pro účely tohoto zákona považují za opatření obecné povahy“. Z uvedeného vyplývá, že tímto 
zákonným ustanovením došlo přímo ze zákona ke změně formy z právního předpisu v podobě 
obecně závazné vyhlášky na opatření obecné povahy.  
 
Od roku 2001 proběhlo z hlediska obsahového několik změn Územního plánu města Pardubice. 
V důsledku výše uvedené novelizace právní úpravy byly veškeré následující změny Územního plánu 
města Pardubice, které byly do 3. června 2008 prováděny změnou vyhlášky, realizovány ve formě 
opatření obecné povahy vydávaných Zastupitelstvem města Pardubic. V roce 2012 pak 
Zastupitelstvo města Pardubic přijalo usnesení ZM/734/2012, jímž byla vydána X. změna 
Územního plánu statutárního města Pardubic. V rámci této změny byl § 2 odst. 2 původní vyhlášky 
(tj. nyní opatření obecné povahy), kterým bylo stanoveno návrhové období územního plánu města, 
zrušen.    
 
     K dnešnímu dni byla vydána již XVIIa. změna Územního planu města Pardubic. Jeho   aktuální 
znění je zveřejněno na  oficiálních webových stránkách statutárního města Pardubice 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-pardubice/), resp. 
je v plném rozsahu k dispozici k osobnímu nahlédnutí na Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice (kontaktní osoba: pí Kamila Zárubová).  

 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-pardubice/

