
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza -  Průmyslová zóna 
 
 

Rekapitulace Vašeho dotazu 
V blízkosti Vaší obce Lešná dochází v důsledku změny vlastníka ke změnám ve využití průmyslové zóny. 
Za tímto účelem je měněn i územní plán obce. Máte obavy, že změny v průmyslové zóně negativně 
ovlivní kvalitu životního prostředí v jejím okolí.  
 
Ptáte se nás, (1) zda existují hygienické limity pro průmyslové zóny, (2) zda můžete jako spolek ovlivnit 
budoucí využití průmyslové zóny a (3) kdy a komu vzniká povinnost na náhradu za změnu v území. 

 

Naše doporučení 
V první řadě doporučujeme zapojení se do probíhajícího řízení o změně územního plánu vaší obce, a 
to ideálně prostřednictvím zapojení spolku a ustanovení zástupce veřejnosti. 
 
Dále je vhodné zapojit se jak do řízení SEA, tak do případného povolování konkrétních provozů v 
průmyslové zóně (EIA, integrovaném povolení, uzemní a stavební řízení). 
 
 
 
 
Podrobný právní rozbor najdete na straně 3-4 tohoto dokumentu. 
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Další tipy  
Základní orientaci týkajícího se územního plánování naleznete v návodu Přehled územního plánování 
dostupném na webu naší poradny (link: http://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-
planovani/rada/uzemni-planovani-prehled). 
 
Pro snazší pochopení a orientaci v dílčích problémech doporučujeme pročtení manuálů na našem 
webu, na které v textu průběžně odkazujeme. 
 
Jak a kdy se zapojit do plánování města? 
dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-planovani/rada/jak-a-kdy-se-zapojit-do-
planovani-mesta 
 
Jak probíhá integrovaného povolování (IPPC)  
dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impact-assessment-
ippc/rada/integrovane-povolovani-ippc 
 
Účast veřejnosti v integrovaném povolování (IPPC) 
dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-environmental-impact-assessment-
ippc/rada/ucast-verejnosti-v-integrovanem-povo 
 
Stanovisko SEA  
dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-a-ippc/rada/jak-probiha-sea-u-uzemnich-
planu-a-zur 
 
Zapojení do procesu SEA  
dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/ruzne/rada/sea-posuzovani-vlivu-koncepci-na-
zivotni-prostredi 
 
Zástupce veřejnosti  
dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-planovani/rada/zastupce-verejnosti 
 
Hlukové výjimky a ochranná hluková pásma 
dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/hlukove-vyjimky-a-ochranna-hlukova-
pasma 

 
Nabízíme Vám 
Naším cílem je podporovat lidi, kteří se aktivně zajímají o dění kolem sebe – Občany 2.0. Nabízíme jim 
proto služby nad rámec bezplatného právního poradenství. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že právě Vy do 
kategorie Občan 2.0 patříte, neboť se aktivně zajímáte o dění ve svém okolí a informujete o něm ostatní 
občany. 
 
Staňte se proto i Vy Občanem 2.0 a připojte se tak ke stovkám Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří 
se různým způsobem a podle svých možností zapojují do veřejného života. 
 
Obratem dostanete příručku Občan 2.0 - jak na to. Budete dostávat pravidelné tipy, do čeho se právě 
teď smysluplně zapojit i na celostátní úrovni. Budeme vás zvát na akce a školení.  
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Podrobný právní rozbor 
Pro průmyslové zóny neexistuje speciální úprava týkající se hygienických limitů regulujících zátěž. Je 
zde tedy nutné dodržovat obecně stanovené hygienické limity či imisní limity podle jednotlivých složek 
prostředí (hluk, zápach, ochrana ovzduší a vod apod.) Tyto limity jsou stanoveny příslušnými 
složkovými zákony, resp. jejich prováděcími předpisy. Splnění těchto limitů je nezbytným 
předpokladem pro souhlasné stanovisko SEA, které je v případě změn v územním plánu nutné 
získat. Koncepce SEA by měla s růstem zátěže v důsledku většího množství provozů v průmyslové 
zóně počítat a ani v tomto případě by neměly být překročeny stanovené limity. 
 
V případě některých provozů v zóně, u nichž existuje vysoké riziko negativního vlivu na životní prostředí 
(vyjmenované v Příloze 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci), může být rovněž vyžadováno 
vydání integrovaného povolení. 
 
Zapojení a účast spolku 
Jako spolek, či jednotlivec se můžete zapojit do procesu SEA formou vyjádření v jeho jednotlivých 
fázích. V případě již vydaného pravomocného stanoviska SEA (týkajícího se územního plánu) je možné 
jej napadnout  správní žalobou v rámci vydaného opatření obecné povahy. 
  
V případě integrovaných povolení k jednotlivým provozům jste jako spolek zabývající se ochranou 
přírody a krajiny podle § 7 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci účastník  y řízení. Účast 
v takovém řízení a práva účastníků jsou blíže popsána v našem manuálu Účast veřejnosti v 
integrovaném povolování (IPPC). 
 
Vedle výše uvedených řízení se lze zapojit také do řízení o změně územního plánu obce. První možností 
je zapojení dotčených vlastníků či spolků formou námitek, případně pak podání připomínek, které 
může podávat kdokoli. Námitky jsou ve srovnání s připomínkami mnohem silnějším nástrojem. Na 
rozdíl od připomínek se o námitkách totiž musí rozhodnout (tj. vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh 
takového rozhodnutí připravuje obecní úřad, o němž pak rozhoduje zastupitelstvo obce. Rozhodnutí 
o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění celého ÚP.   Druhou možností 
je zmocnit tzv. zástupce veřejnosti či kontaktovat některého z dotčených vlastníků, který může, stejně 
jako zástupce veřejnosti, podávat námitky. Poslední možností, jak se bránit přijetí nového územnímu 
plánu resp. jeho změně, je podání správní žaloby. Tu mohou dotčení vlastníci, dotčené spolky (včetně 
Vašeho) a sousední obce. O zapojení se do tohoto řízení se dočtete blíže v našem manuálu Jak a kdy 
se zapojit do plánování města? 
 
Náhrada oprávněných nákladů 
Náhradu oprávněných nákladů za změnu v územním plánu či vydání nového územního plánu upravuje 
§ 102 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon.1 V případě těchto náhrad nelze nárokovat náhradu 
nákladů v situaci, kdy „starý“ územní plán s určitým využitím území nepočítal a nepočítá s ním ani po 
změně. Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území na základě písemné žádosti vlastníka 
obsahující prokázání majetkové újmy má obec, která vydala územně plánovací dokumentaci. 
Příkladem majetkové újmy jsou případy, kdy developer koupil pozemek, připravil dokumentaci k 
územnímu řízení, případně dojednal úvěr a pozemek slouží k zajištění závazku, a následně se pozemek 
                                                        
 
1 § 102 odst. 2 zákona č. 183/2006 stavební zákon: „Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková 
újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového 
územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi 
pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištění 
závazku.“ 
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stal na základě úkonu správního orgánu nezastavitelným. Jestliže naopak pozemek nebyl určen k 
zastavění, poté bylo zastavění umožněno změnou či vydáním územního nebo regulačního plánu (čímž 
došlo ke zhodnocení pozemku) a následně byla možnost zastavět pozemek opět zrušena, nebyla 
vlastníkovi pozemku způsobena majetková újma a náhrada za změnu v území podle komentovaného 
ustanovení mu nenáleží. Náhrada se poskytuje na základě znaleckého posudku.2 Odpovědnost za ušlé 
zisky tedy nevzniká ze zákona nikomu. 
 
Heliport 
Co se týče případné stavby heliportu, pak se domníváme, že tato stavba heliport je ve smyslu § 36 
zákona č. 49/1997 Sb. o letovém provozu leteckou stavbou, přičemž z vámi zaslané kopie územního 
plánu nevyplývá, že by územní plán s takovou stavbou v průmyslové zóně počítal. V případě umístění 
by tak bylo nutné územní plán změnit, načež tohoto řízení o změně se můžete rovněž zúčastnit ve 
smyslu výše napsaného. Zde upozorňujeme, že provozovatel heliportu není povinen navrhovat tzv. 
ochranné hlukové pásmo podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ale vztahují se na 
něj obecné hlukové limity (v chráněném venkovním prostoru 60 dB pro denní dobu a 50 dB pro noční 
dobu, v chráněném vnitřním prostoru 40 dB). U těchto obecných limitů není možné dalším řízením 
rozhodovat o povolení případné nadlimitní imise hluku. 
 
 
 
Zpracováno ke dni 10. ledna 2017 
 
 
Na analýze se v rozsahu 4 hodin práce podílel stážista Frank Bold Martin Altmann (student práv). 
Odbornou supervizi a závěrečnou korekci analýzy v rozsahu 2 hodin práce  
poskytl právník Frank Bold Mgr. Lukáš Prnka. 
 
Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách 
životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.  
Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE (link: 
http://www.eps.cz/poradna/pomooc-jak-tady-funguje). 
 

 

 

Podpořte svým darem Poradnu 
 
Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem 
zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář 
nebo přímo dárcovský účet 2500212260/2010, variabilní symbol 1001. Děkujeme 
 
                                                        
 
2 Komentář k zákonu č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 2. vydání, C. H. Beck, str. 467-468 


