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HistorieHistorie
1978 1978 –– Územní plán obce Územní plán obce DrnholecDrnholec (biologické centrum, biologický (biologické centrum, biologický 
koridor)koridor)
1985 1985 –– Koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a Koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a 
racionálního využívání přírodních zdrojů v resortu zemědělství aracionálního využívání přírodních zdrojů v resortu zemědělství a
výživy ČSR do roku 2000 výživy ČSR do roku 2000 
1986 1986 –– Návod na navrhování územního systému ekologické stability Návod na navrhování územního systému ekologické stability 
krajiny (podniková metodika krajiny (podniková metodika -- AgroprojektAgroprojekt Brno)Brno)
1992 1992 –– Zákon č. 114/92 Sb. a vyhláška č. 395/92 Sb.Zákon č. 114/92 Sb. a vyhláška č. 395/92 Sb.
1995 1995 –– Rukověť projektanta místního územního systému ekologické Rukověť projektanta místního územního systému ekologické 
stability (Jiří stability (Jiří LöwLöw a kolektiv)a kolektiv)
1996 1996 –– Územně technický podklad Územně technický podklad nadregionálníhonadregionálního a regionálního a regionálního 
ÚSES ČR (MMR a MŽP)ÚSES ČR (MMR a MŽP)
1997 1997 –– Metodiku zapracování ÚSES do územních plánů sídelních Metodiku zapracování ÚSES do územních plánů sídelních 
útvarů a návod na  užívání ÚTP regionálních a útvarů a návod na  užívání ÚTP regionálních a nadregionálníchnadregionálních
ÚSES ČR (MMR)ÚSES ČR (MMR)



Základní legislativaZákladní legislativa
ZZáákon kon čč. 114 / 1992 Sb. (O ochran. 114 / 1992 Sb. (O ochraněě ppřříírody)rody)
VyhlVyhlášáška ka čč. 395 / 1992. 395 / 1992
ZZáákon kon čč. 50 /. 50 / 1976 Sb. (Stavebn1976 Sb. (Stavebníí zzáákon) ve znkon) ve zněěnníí pozdpozděějjšíších ch 
ppřředpisedpisůů
VyhlVyhlášáška ka čč. 131 / 1998 Sb. (o . 131 / 1998 Sb. (o úúzemnzemněě plpláánovacnovacíích podkladech a ch podkladech a 
úúzemnzemněě plpláánovacnovacíí dokumentaci)dokumentaci)
VyhlVyhlášáška ka čč. 132/ 1998 Sb. . 132/ 1998 Sb. 
ZZáákon kon čč. 360 / 1992 (O výkonu povol. 360 / 1992 (O výkonu povoláánníí autorizovaných architektautorizovaných architektůů a a 
o výkonu povolo výkonu povoláánníí autorizovaných inautorizovaných inžženýrenýrůů a technika technikůů ččinných ve inných ve 
výstavbvýstavběě))
Soubor Soubor zzáákonkonůů o pozemo pozemkovýchkových úúpravpraváách a pozemch a pozemkových kových úúřřadechadech



Hlavní dotčené resortyHlavní dotčené resorty
Ministerstvo životního prostředí (garant ochrany krajiny)Ministerstvo životního prostředí (garant ochrany krajiny)
Ministerstvo místního rozvoje (garant územního Ministerstvo místního rozvoje (garant územního 
plánování)plánování)
Ministerstvo zemědělství (garant hospodaření v krajině)Ministerstvo zemědělství (garant hospodaření v krajině)

Ministerstvo vnitraMinisterstvo vnitra
Ministerstvo obranyMinisterstvo obrany
Ministerstvo financíMinisterstvo financí



Vymezení ÚSESVymezení ÚSES

Základní požadavekZákladní požadavek::
odborně správné a kvalitní zpracováníodborně správné a kvalitní zpracování

Základní podmínkaZákladní podmínka::
odborná způsobilost zpracovateleodborná způsobilost zpracovatele





ČČeská komora architektůeská komora architektů
Obory pro autorizace:Obory pro autorizace:

Pozemní stavbyPozemní stavby
Územní plánováníÚzemní plánování
Interiérová tvorbaInteriérová tvorba
•• dílčí specializace scénické stavbydílčí specializace scénické stavby

Zahradní a krajinářská tvorbaZahradní a krajinářská tvorba
(autorizovaný architekt pro daný obor)(autorizovaný architekt pro daný obor)

Projektování územních systémů ekologické Projektování územních systémů ekologické 
stability (autorizovaný projektant ÚSES)stability (autorizovaný projektant ÚSES)



Autorizovaný projektant ÚSESAutorizovaný projektant ÚSES



Profesní předpisy ČKAProfesní předpisy ČKA

Autorizační řád ČKAAutorizační řád ČKA
Soutěžní řád ČKASoutěžní řád ČKA
Disciplinární a smírčí řád ČKADisciplinární a smírčí řád ČKA
Organizační, jednací a volební Organizační, jednací a volební 
řád ČKAřád ČKA
Jednací řád ČKAJednací řád ČKA
Profesní a etický řád ČKAProfesní a etický řád ČKA



Generel ÚSES versus Plán ÚSESGenerel ÚSES versus Plán ÚSES

GenerelGenerel
Není legislativně Není legislativně 
zakotven v zákonu ani ve zakotven v zákonu ani ve 
vyhlášcevyhlášce
Schematické vymezeníSchematické vymezení
ploch a trasploch a tras
Nezbytné minimální Nezbytné minimální 
parametryparametry
Oborový dokument Oborový dokument 
ochrany přírodyochrany přírody

PlánPlán
Jeho existence i obsah jsou Jeho existence i obsah jsou 
upraveny legislativouupraveny legislativou
Přesné vymezení v rámci Přesné vymezení v rámci 
použitého měřítkapoužitého měřítka
Může jít nad minimální Může jít nad minimální 
parametryparametry
Projednaný a přijatý Projednaný a přijatý 
dokument v rámci územně dokument v rámci územně 
plánovací dokumentace, plánovací dokumentace, 
pozemkové úpravy nebo pozemkové úpravy nebo 
formou vyhlášky formou vyhlášky 
zastupitelstvazastupitelstva

Vždy oponovaný a odborně posouzený dokument





ZZáákladnkladníí problprobléémymy v dokumentacích ÚSESv dokumentacích ÚSES

•• absence legislativnabsence legislativníích a organizach a organizaččnníích pch přředpisedpisůů
pro zppro způůsob vytvsob vytváářřeneníí dat o dat o ÚÚSES SES →→ napnapřř. . 
znaznaččnnáá rozmanitost pourozmanitost použžíívaných legendvaných legend

•• dokumentace mdokumentace míístnstníího ho ÚÚSES SES versusversus ÚÚTP TP 
NR+R NR+R ÚÚSESSES

•• interpretace interpretace ÚÚTP NR+R TP NR+R ÚÚSESSES

•• neprovneprováázanost zanost řřeeššeneníí ÚÚSES sousedSES sousedííccíích ch úúzemzemíí

•• nedodrnedodržženeníí zzáákladnkladníích metodických principch metodických principůů
tvorby tvorby ÚÚSESSES



Interpretace Interpretace ÚÚTP NR+R TP NR+R ÚÚSESSES



NeprovNeprováázanost zanost řřeeššeneníí ÚÚSES sousedSES sousedííccíích ch úúzemzemíí



NedodrNedodržženeníí zzáákladnkladníích metodických principch metodických principůů tvorby tvorby ÚÚSESSES



VyuVyužžíívváánníí dat o dat o ÚÚSESSES
orgorgáány ochrany pny ochrany přříírody rody –– vymezenvymezeníí, hodnocen, hodnoceníí, vyj, vyjááddřřeneníí kk zzáásahsahůůmm, , 
atd.atd.

orgorgáány ny úúzemnzemníího plho pláánovnováánníí –– tvorbtvorbaa a hodnocena hodnoceníí ÚÚPP a PP a ÚÚPDPD

pozemkovpozemkovéé úúřřady ady –– nnáávrhy a realizace pozemkových vrhy a realizace pozemkových úúpravprav

stavebnstavebníí úúřřady ady –– úúzemnzemníí řříízenzeníí

AOPK AOPK –– vymezovvymezováánníí NRBC, dotaNRBC, dotaččnníí tituly, shromatituly, shromažďžďovováánníí
dokumentacdokumentacíí mmíístnstníího ho ÚÚSESSES

projektanti projektanti –– projektanti projektanti ÚÚSES, urbanistSES, urbanistéé, projektanti KP, projektanti KPÚÚ, , 
zpracovatelzpracovateléé OPRL, pOPRL, přřííp. LHP + LHO,p. LHP + LHO,……

investoinvestořři i –– ststáátntníí ((ŘŘSD, podniky PovodSD, podniky Povodíí, ZVHS,, ZVHS,……), soukrom), soukromíí

vlastnvlastnííci pozemkci pozemkůů



Realita a vizeRealita a vize



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Ing. Ing. DarekDarek LacinaLacina
Agentura ochrany přírody a krajiny ČRAgentura ochrany přírody a krajiny ČR
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