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ÚVOD 
 
Vo väzbe na vývoj legislatívy v oblasti územného plánovania v SR, ktorá reflektuje 
aktuálne problémy územného rozvoja, proces európskej integrácie, budovania 
občianskej spoločnosti a aproximácie práva v krajinách Európskej únie, Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR poverilo URBION – Inštitút urbanizmu 
a územného plánovania obstaraním analýzy právnych predpisov územného 
plánovania vybraných štátov EÚ. Analýza bude podkladom pre tvorbu 
územnoplánovacej legislatívy v SR vo väzbe na nový Zákon o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku.  
 
Na základe posúdenia aktuálneho vývoja legislatívy v štátoch EU so zohľadnením 
existencie rôznych plánovacích kultúr v Európe, intenzity interakcií slovenského 
územno-plánovacieho systému v rámci cezhraničnej spolupráce a ďalších faktorov, 
boli pre prvú etapu analýz vybrané členské krajiny EU -  Nemecko, Rakúsko, Veľká 
Británia a Holandsko. Tieto štáty zároveň reprezentujú zmenami svojej 
územnoplánovacej legislatívy aktuálne vývojové trendy a progresívne zmeny, 
odrážajúce novú problémovú situáciu v ekonomickom, sociálnom 
a environmentálnom rozvoji v EU. Reagujú aj na  technologické, spoločenské 
a inštitucionálne zmeny, ktoré umožňujú aplikáciu nových progresívnych, 
demokratických a efektívnych nástrojov riadenia. 
 
Posuny plánovacej filozofie, transformačné zmeny systémov plánovania, 
terminologická rôznorodosť a variabilita legislatívnych kontextov územnoplánovacej 
problematiky v jednotlivých krajinách výrazne determinovali metodologické prístupy 
k analýze. Bolo potrebné problematiku pre analýzu definovať širšie, a to do polohy:  

- právnych predpisov,  
- inštitucionálneho zabezpečenia  
- a väzieb komplexu manažmentu územného rozvoja s dôrazom na plánovacie 

aktivity v ňom obsiahnuté.  
 
Na základe realizovaných analýz bol v rámci kontrolných dní akceptovaný návrh 
spracovateľa Centra priestorových a technických štúdií v Bratislave na doplnenie 
analýzy v štyroch vybraných krajinách o stručné charakteristiky systémov územného 
manažmentu v piatich ďalších krajinách, ktoré by dokresľovali celkový obraz 
systémov v Európskej únii a predovšetkým poskytli ďalšie inšpirácie pre skvalitnenie 
slovenského systému územného plánovania.  
 
Interakcie obstarávateľa a zhotoviteľa v rámci prác na analýzach viedli nielen 
k obsahovému vykryštalizovaniu diela, ale ukázali tiež potrebu permanentného 
monitoringu vývoja plánovacích systémov v Európe. Aj v priebehu prác totiž došlo 
k zverejneniu podstatnou mierou zmenených zákonných noriem v niektorých 
krajinách.  Predložené dielo je teda temporálnym odrazom dynamiky aktuálnej 
situácie do decembra 2008. 
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Analýza plánovacieho systému územného rozvoja  
 
Štát: Holandsko 
 
 

1. Úvod.  
 
K najaktívnejším krajinám v oblasti európskeho priestorového plánovania a vôbec 
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia na medzinárodnom poli je Holandsko. 
Vzhľadom na skutočnosť, že Holandsko patrí ku krajinám s najväčšou hustotou 
obyvateľstva v Európe, pričom veľká časť územia sa nachádza pod hladinou mora a bola 
získaná vďaka obrovským investíciám do budovania poldrov je prirodzené, že efektívny 
manažment využívania územia patrí v tejto krajine ku prioritám a je chápaný ako 
integrálna súčasť kultúry Holandska a v tomto duchu ako súčasť tak ekonomickej ako aj 
ekologickej politiky štátu. Holandský systém komplexného manažmentu využívania 
územia patrí k najstarším a zároveň najprogresívnejším v Európe, avšak aj v tejto 
krajine dynamika zmien v spoločnosti vyžadovala rozsiahlu modernizáciu tohto systému. 
Táto bola zrealizovaná na konci prvej dekády dvadsiateho prvého storočia a nový zákon 
vstúpil do platnosti v auguste 2008. V tomto kontexte analýza systému manažmentu 
funkčného využívania územia Holandska môže byť pre úvahy o vývoji územného 
plánovania v Slovenskej republike zvlášť inšpiratívna. 
 
 
2. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 
plánovania 

 
Národný zákon o priestorovom plánovaní (Wet Ruimtelijke Ordening WRO) vytvára 
rámec pre priestorový rozvoj v Holandsku už od roku 1965. Na základe tohoto zákona sa 
priestorové plánovanie v Holandsku realizuje v systéme integrácie troch úrovní: 
 

• národnej 
• regionálnej (provinciálnej)  
• lokálnej (obecnej) 

 
Na národnej úrovni sa pravidelnej spracúvajú a publikujú Správy o priestorovom a 
regionálnom rozvoji ako politicko-strategické správy v kompetencii Ministerstva pre 
bývanie, priestorové plánovanie a životné prostredie  (VROM). Tieto sú schvaľované a 
podpisované celým vládnym kabinetom. Správy definujú princípy a usmernenia v oblasti 
priestorového a regionálneho rozvoja. Minister pre bývanie, priestorové plánovanie a 
životné prostredie je tiež zodpovedný za celkovú politiku v oblasti životného prostredia, 
definujúc štandardy v tejto oblasti a problematika priestorového plánovania sa chápe 
ako ťažisková problematika ochrany a tvorby životného prostredia. Novela zákona o 
priestorovom plánovaní (Wet op de ruimtelijke ordening, WRO) priniesla v roku 2008 
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podstatné zmeny do systému priestorového plánovania, aj keď sa jeho filozofia 
nezmenila.  
 
Implementácia strategických princípov sa realizuje na provinciálnej úrovni 
vypracovávaním štrukturálnych plánov, nahradzujúcich pred novelou aplikovanú 
zostavu konkrétnych plánov a špecifikovaných usmernení. Organizácia a úlohy provincií 
na základe Zákona o provinciách zahŕňajú integráciu politík a stratégií rôznych sektorov 
od vodohospodárstva, cez životné prostredie, ochranu prírody, bývanie, územné 
plánovanie až po dopravu v ich regionálnych plánoch. Provincie sú autorizované 
zákonom pre realizáciu stratégií priestorového rozvoja a môžu ich definovať 
v provinčných  štrukturálnych plánoch/víziách nahrádzajúcich pôvodné provinčné plány 
rozvoja (streekplan), ktoré však majú charakter len smerných a nie záväzných 
dokumentov.  
 
Kľúčovou úrovňou priestorového plánovania v Holandsku je lokálna úroveň. Obce 
spracúvajú strategický rozvojový dokument v podobe obecného štrukturálneho plánu či 
vízie ako smerný dokument a plánu funkčného využívania územia, ktorý je záväzný a 
prostredníctvom ktorého sa môžu hlavné časti strategického rozvojového dokumentu 
stať záväznými pre obyvateľstvo a ostatné subjekty priestorového rozvoja daného 
územia.  
 
Dôležitým fenoménom v holandskom plánovaní je metóda vrstiev. Funkčné využitie 
územia v Holandsku je možné chápať v prepojení troch vrstiev: 
 

• povrch vrátane vodných plôch, pôdy, flóry a fauny daného územia  
• siete obsahujúce všetky formy viditeľnej a neviditeľnej infraštruktúry 
• činnosti, ktoré vyplývajú z priestorových štruktúr  funkčného využitia  

 
Tieto tri vrstvy nie je možné chápať ako nezávislé, pretože vzájomne interagujú. 
V minulosti boli do značnej miery ošetrené nezávisle v rámci plánovacích aktivít 
mestského plánovania, poľnohospodárskeho plánovania a pod. Integrácia týchto troch 
vrstiev v rámci priestorového plánovania v celej škále plánovacích priestorovo 
relevantných aktivít zapájajúc rôznych užívateľov územia by mala umožniť nielen 
prevenciu konfliktov vo využití územia, ale tiež vyššiu koherenciu opatrení, ktoré sa 
realizujú v území. Tento prístup zahrnuje tiež rôzne aspekty štandardov priestorovej 
kvality: hodnotu z pohľadu využitia územia, percepčne orientované hodnoty a do 
budúcna orientované hodnoty. Vláda Holandska chce osobitnou pozornosťou venovanou 
národnej úrovni  priestorového plánovania zvýšiť priestorovú kvalitu v rámci celej krajiny 
zabezpečením základných štandardov na celom území a súčasne ich zvýšením tam, kde 
je to možné. 
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3. Ciele a úlohy 
 
Politika priestorového rozvoja musí reflektovať skutočnosť, že Holandsko je malou 
krajinou v globalizujúcom sa svete. Je nevyhnutné pozrieť sa do budúcnosti vychádzajúc 
z minulosti a súčasnosti a cieľavedome usmerňovať plány využitia územia. Politika 
priestorového rozvoja musí napomáhať zabezpečeniu posilneniu miest a živých 
vidieckych komunít. Politika vlády musí zabezpečiť ochranu dôležitých národných a 
nadnárodných hodnôt ako sú príroda, krajina a kultúrna história a zvýšiť verejnú 
bezpečnosť za súčasného umožnenia rozvoja spoločnosti v priestore. 
 
Aktuálne ciele a úlohy priestorového rozvoja a plánovania v Holandsku sú definované v 
Národnej stratégii priestorového rozvoja, ktorá je pilotným strategickým dokumentom 
Ministerstva pre bývanie, priestorové plánovanie a životné prostredie. Definuje politické 
rámce do roku 2020. Dokument obsahuje implementačnú agendu, ktorá sa vzťahuje na 
to isté obdobie.  Hlavným cieľom Národnej stratégie priestorového rozvoja je vytvorenie 
priestoru pre požadované aktivity a funkcie na limitovanom území, ktoré je k dispozícií 
pre využitie v kontexte úloh: 
 

• posilnenia medzinárodnej konkurencieschopnosti Holandska 
• podpory silných miest 
• rozvoja dynamických živých vidieckych oblastí 
• zabezpečenia ochrany a rozvoja národných a nadnárodne uznávaných hodnôt 

vrátane bezpečnosti spoločnosti. 
 
 
4. Právne postavenie a systém legislatívy 

 
Pre popis plánovacieho systému v Holandsku je potrebné rozlišovať medzi nasledujúcimi 
prvkami:  
 

• legislatíva - zákony schvaľované parlamentom 
• právne nástroje (= právne definované nástroje, ktoré sú aplikovateľné z pozície 

verejných autorít, napr. plán funkčného využitia územia ‘bestemmingsplan’ )  
• politika (dokumenty) obsahujúce vypracované stratégie rozvoja a smery politiky 

rozvoja (napr. Streekplan Noord-Brabant)  
• plány  (konkrétne plány pre špecifické územia), ich právna signifikancia existuje 

iba v kombinácii s inými nástrojmi napr.: bestemmingsplan/streekplan  (obdoba 
slovenského vzťahu USESov a územných plánov) 

 
Základným právnym východiskom priestorovo plánovacieho systému v Holandsku je 
Zákon o priestorovom plánovaní. Tento zákon má korene v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia a posledne bol rozsiahle modernizovaný novým zákonom s účinnosťou od 1. 
júla 2008.  
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Spolu s týmto zákonom vstúpil do platnosti Zákon o rozvoji, ktorým obce, provincie a 
centrálna vláda získali nástroj na naplnenie ich úlohy v priestorovom rozvoji. V zmysle 
tohoto zákona je Ministerstvo pre bývanie, priestorové plánovanie a životné prostredie 
zodpovedné za priestorovú štruktúru. Na celoštátnej úrovni koordinuje implementáciu 
projektov celoštátneho významu. Tam, kde je to možné vytvára ministerstvo priestor pre 
rozhodovanie na nižších úrovniach, poskytujúc im legislatívne a ekonomické nástroje na 
realizáciu ich aktivít a zodpovednosti.  
 
Rozvojové plánovanie je metóda, ktorou sa zabezpečuje implementácia priestorových 
plánov, vízií a projektov. Základnými črtami rozvojového plánovania sú: 
 

• prijatie územne špecifického prístupu zameraného na zlepšenie priestorovej 
kvality daného územia. Územím môže byť napr. reštrukturalizovaný obytný 
okrsok, veľká konurbácia alebo vidiecka komunita 

• spolupráca na báze korektnej dohody so stakeholdermi 
• kohézna realizácia rôznych projektov vo vzájomnom prepojení tvoriacich jeden 

rozvojový program. 
 
Cieľom rozvojového plánovania je umožniť iniciatívam verejnosti, podnikateľským 
subjektom, organizáciám a správnym orgánom lepšie a efektívnejšie zabezpečovať 
priestorový rozvoj. Rozvojové plánovanie je komplementárnym plánovaním 
k priestorovému plánovaniu v jeho doterajšej podobe, ktoré môže označiť za plánovanie 
povoľovacie. Zatiaľ čo toto plánovanie je zamerané na ochranu hodnôt ako sú zdravie, 
príroda, bezpečnosť, rozvojové plánovanie je orientované na aktívnu podporu realizácie 
rozvojových koncepcií obsiahnutých v priestorových plánoch a víziách. Tieto dve 
plánovacie roviny sú neoddeliteľné a napriek tomu, že boli prijaté dva zákony. Nejde 
o zavedenie nového priestorovo-plánovacieho systému, ale o poskytnutie nástrojov 
priestorovému plánovaniu na všetkých úrovniach na implementáciu plánovacích 
koncepcií. 
 
 
5. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného 
rozvoja a inštitucionalizácia 

 
Holandsko je decentralizovaný jednotný štát s troma úrovňami správy:  
 

• národnou 
• provinciálnou (12 provincií)  
• lokálnou - obecnou úrovňou.  

 
Každá úroveň je reprezentovaná orgánmi s legislatívnou a výkonnou mocou. Holandsko 
je konštitučná monarchia s parlamentárnym systémom. Centrálna vláda zabezpečujúca 
výkonnú moc je reprezentovaná kráľom a ministrami.  
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Centrálna vláda (rada ministrov) navrhuje národnú legislatívu, rozhoduje o politických 
pozíciách vo vzťahu k celonárodným otázkam a kľúčovým rozhodnutiam v oblasti 
priestorového plánovania (napríklad o určení istých území pre špecifické funkčné 
využite, ktoré je právne záväzné). Ministerstvo bývania, priestorového plánovania a 
životného prostredia a jeho sekcia priestorovej politiky zodpovedá za vytvorenie a 
implementáciu kohéznej vládnej politiky pre holandský priestorový rozvoj, zabezpečenie 
monitoringu a posilnenie kvality priestorovej organizácie štátu.  
 
Sekcia priestorovej politiky má od roku 2004 tri oddelenia a jedno servisné centrum a 
to: 

• oddelenie vízií, navrhovania a stratégií 
• oddelenie národnej a medzinárodnej politiky 
• oddelenie implementácie a rozvoja 
• úrad riaditeľa sekcie. 

 
Provinciálna správa rozhoduje o politických stanoviskách vo vzťahu k provinciálnym 
otázkam a regionálnym plánom (špecifické rozhodnutia môžu byť tiež právne záväzné).  
 
Obecná rada/zastupiteľstvo rozhoduje o politických stanoviskách vo vzťahu k lokálnym 
záležitostiam a detailnému určeniu využitia územia (obecné plány funkčného využitia 
územia sú právne záväzné). Hoci každá zo správnych úrovní má istú mieru autonómie, 
je medzi nimi hierarchia v rámci ktorej je národná úroveň nadradená provinciálnej 
a provinciálna obecnej úrovni.  
 
Plánovanie v Holandsku sa realizuje v troch rôznych úrovniach: národnej, provinciálnej 
a lokálnej obecnej úrovni.  
 
Na národnej úrovni existuje celoštátny Zákon o priestorovom plánovaní (Wet Ruimtelijke 
Ordening, WRO), ktorý reguluje zodpovednosti a definuje princípy, ale nedáva 
povinnosti obyvateľom. Na základe tohto zákona sa pravidelne publikujú Správy 
o národnom a regionálnom rozvoji.  
 
Spracovanie strategických princípov sa realizuje na provinciálnej a lokálnej úrovni. 
Organizácia a úlohy 12 provincií sú definované v Zákone o provinciách. Provincie 
integrujú politiky rôznych sektorov správy v rámci ich regionálnych plánov, ktoré sa 
volajú streekplan. 
 
Novela Zákona o priestorovom plánovaní priniesla povinnosť obstarať provinciálny 
štrukturálny plán/víziu. Doteraz, aj keď nie ako povinné, boli spracovávané 
regionálne plány a všetky provincie majú tieto dokumenty.  
 
Na obecnej úrovni existuje štrukturálny plán/vízia (structuurplan/visie) vzťahujúci sa 
na budúci rozvoj územia obce alebo jej časti. Spracovanie štrukturálneho plánu je 
povinnosťou obce, a obec môže, okrem jedného integratívneho, zabezpečiť spracovanie 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                                            Holandsko 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 6

ďalších štrukturálnych plánov pre isté územie alebo vo vzťahu k riešeniu istého 
problému. Najdôležitejším plánovacím nástrojom na obecnej úrovni je plán funkčného 
využitia územia (bestemmingsplan), ktorý je právne záväzný. Tento plán definuje 
funkčné využitie územia a reguluje rozvoj v území.  
 
Vertikálna koordinácia je dôležitá v holandskom plánovacom systéme. Každá nižšia 
úroveň plánovania implementuje a ďalej rozpracováva smery definované vyššou 
úrovňou: Národná stratégia priestorového rozvoja poskytuje rámec pre regionálne 
štrukturálne plány. V podobe lokálnej stratégie priestorového rozvoja formou 
štrukturálnych plánov (structuurplannen) a plánov funkčného využitia územia 
(bestemmingsplannen) reflektujú regionálne strategicko-plánovacie dokumenty a 
rozhodnutia. Novelou Zákona o priestorovom usporiadaní už nie je pre platnosť 
lokálnych dokumentov potrebné schválenie nadradenými úrovňami. 
 
 
6. Vzťah odvetvové plánovania a priestorové/územné plánovanie 
 
Systém priestorového plánovania a priestorovo-relevantných odvetvových plánovaní bol 
v Holandsku značne zložitý. V rámci tohto zložitého systému istú hierarchiu vnášala 
skutočnosť, že najvyšším orgánom v rámci priestorového plánovania je centrálna vláda, 
ktorá svojimi rozhodnutiami má právomoc intervenovať od celoštátnej, cez provinciálnu 
až po lokálnu úroveň, a teda účinne vstupovať tam, kde nie sú v plánovacom 
a rozhodovacom procese rešpektované ciele politiky priestorového rozvoja. Napriek 
tomu sa problém transparentnosti systému premietol do novely Zákona o priestorovom 
plánovaní, v rámci ktorého pri ponechaní kontrolnej funkcie nadradených autorít v rámci 
hierarchie nadradených orgánov priestorového plánovania a pri posilnení rozhodovacej 
funkcie provinciálnej a obecnej úrovne, boli nástroje sektorálneho rozvojového 
plánovania a priestorového strategického plánovania zjednotené do jedného systému 
vrátane terminológie.  
 
Vláda, provincie, aj obce musia zabezpečiť jeden integrujúci plánovací strategický 
dokument – štrukturálny plán/víziu a môžu si obstarať podľa potreby ďalšie 
štrukturálne plány/vízie riešiace parciálne problémy alebo problémy v parciálnych 
územiach. Jednotlivé ministerstvá si majú spracovávať pre oblasť svojej pôsobnosti 
takéto štrukturálne plány, schvaľované vo vláde a v zásade diskutované verejne 
v parlamente. 
 
Napriek tomu existuje rad ďalších zákonných noriem, v ktorých sa rieši vzťah 
priestorového plánovania a parciálnej sektorálnej legislatívy. Napríklad v Zákone 
o mestách a životnom prostredí sa lokálnym autoritám umožňuje odchýliť sa od 
národných environmentálnych smerníc za presne stanovených podmienok a to ak 
lokálne autority: 
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• týmto spôsobom môžu dosiahnuť ekonomické a efektívne využitie priestoru 
a vytvorenie najlepšej možnej kvality obytného prostredia 

• majú povolenie provincie 
• poskytnú kompenzáciu smerujúcu do zlepšenia prostredia, napr. redukciou hluku, 

imisného zaťaženia a pod. 
• majú podporu lokálneho obyvateľstva 
• majú podporu obecných autorít v oblasti verejného zdravia a hygieny 
• zásah nepresiahne rámce dané legislatívou EU. 

 
Napriek tomu novela zákona o priestorovom plánovaní jasne zadefinovala nadradený 
charakter integratívnych priestorovo-plánovacích strategických dokumentov nad 
strategickými dokumentmi sektorálnymi. 
 
  
7. Prehľad príslušných právnych nástrojov územného/ 
priestorového plánovania 

 
Kompetencie a právne nástroje na rôznych úrovniach manažmentu územného rozvoja sú 
ukázané v nasledujúcej tabuľke: 
 
Úroveň Rozhodovanie 

Centrálna 
vláda 

• legislatíva  
• politické stanoviská 
• kľúčové rozhodnutie na národnej úrovni 

plánovania  (napr. právne záväzné nariadenie 
pre isté územie špecifického funkčného 
využitia)  

Provinčná 
správa/vláda 

• politické stanoviská  
• provinčný štrukturálny plán/vízia 

Obecná rada • politické stanoviská 
• štrukturálne plány 
• detailné určenie funkčného využitia územia - 

obecné plány funkčného využitia územia (sú 
právne záväzné)  

 
 
8. Nástroje plánovania, ktoré majú smerný charakter  
 
Sústava nástrojov priestorového plánovania sleduje hierarchiu rozhodovacích úrovní – 
národnej, reprezentovanej centrálnou vládou, provinčnej a obecnej. Túto logiku sleduje 
aj popis jednotlivých nástrojov plánovania, ktoré majú smerný charakter a to v členení 
na nástroje v zmysle legislatívy platnej po roku 2008 a na plánovacie nástroje, ktoré sú 
síce v platnosti ale boli spracovávané v zmysle legislatívy pred rokom 2008. 
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8.1. Nástroje plánovania, ktoré majú smerný charakter v zmysle 
legislatívy platnej po roku 2008. 

 
Národná úroveň  
 
Dokumenty národnej plánovacej politiky (Rijksnota / PKB)  
Na národnej úrovni existuje niekoľko dokumentov dotýkajúcich sa politiky v oblasti 
plánovania, napríklad vo vzťahu k hlavným prístavom, vojenským územiam, riekam. 
Všetky majú indikatívny charakter, čo znamená, že nižšia úroveň správy štátu musí 
zohľadniť tieto dokumenty pri príprave plánovacích dokumentov v ich zodpovednosti. 
Isté časti politických plánovacích dokumentov na národnej úrovni môžu byť záväzné, ak 
majú charakter konkrétnych strategických rozhodnutí (“concrete beleidsbeslissing”).  
 
Tieto rozhodnutia sa zväčša týkajú území celoštátneho významu. Okrem toho niektoré 
časti týchto dokumentov môžu vzhľadom na svoj význam získať špeciálny status. 
Centrálna vláda sa môže odkloniť od týchto tzv. „rozhodnutí s veľkým významom“ 
(“beslissing van wezenlijk belang”) novelizáciou politických plánovacích dokumentov, čo 
znamená naštartovanie rozsiahlej verejnej diskusie a konzultácií, ktoré sú dôležitou 
súčasťou plánovacieho procesu. 
 
Národný dokument priestorového plánovania (Nota voor de Ruimtelijke 
Ordening ) 
Národný dokument priestorového plánovania patrí tiež do sústavy dokumentov národnej 
plánovacej politiky. Tento dokument obsahuje Národnú stratégiu priestorového rozvoja 
pre celé Holandsko. Najvýznamnejšou zmenou v Národnej stratégii priestorového 
rozvoja v porovnaní s predchádzajúcimi dokumentmi je nový model správy, v rámci 
ktorého centrálna vláda určuje iba všeobecnú stratégiu pre rozvoj celého územia štátu 
a isté detailnejšie stratégie národného záujmu a v ostatných otázkach je ponechaná 
väčšia voľnosť regionálnym a lokálnym subjektom determinovať svoje vlastné 
smerovanie a aktivity.  
 
Popritom Národná stratégia priestorového rozvoja posunula politiku priestorového 
rozvoja od „stanovujúcej obmedzenia“ k „podporujúcej rozvoj“. Schopnosť rozvoja je 
základnou požiadavkou premietnutou do menej detailnej regulácie centrálnou vládou, 
menších bariér a väčšieho priestoru pre rozhodovanie na nižších úrovniach priestorového 
plánovania, pre účasť verejnosti a subjekty trhu.  Spolupráca na tvorbe integrálnej 
priestorovej vízie pre dielčie územia by mala napomôcť dosiahnuť kvalitu a rovnoprávne 
rozdelenie nákladov a benefitov.  
 
Národná stratégie obsahuje aj implementačnú agendu. Táto agenda je novým 
nástrojom na prepojenie cieľov, obsiahnutých v strategickom dokumente so súčasnými 
a plánovanými implementačnými nástrojmi – preklenutím od poskytnutia vízie, 
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integrálnej formy a obsahu k implementácii plánu. Obsahom agendy sú investičné 
priority centrálnej vlády, efekty stratégií lokálnej úrovne plánovania a zonačné systémy 
a využitie implementačných nástrojov. Agenda reflektuje súčasnú potrebu spolupráce 
rôznych aktérov priestorového rozvoja pri riešení jeho otázok.  Centrálnou témou je 
integrovaný rozvoj na supralokálnej úrovni. Táto musí byť rozvíjaná prostredníctvom 
„plánovania rozvoja“. 
 
Program 
Centrálna vláda, čeliaca komplexným problémom priestorového rozvoja v intenzívne 
urbanizovaných častiach Holandska, pre jednotlivé problémové územia zabezpečila 
spracovanie programu, ktorý integruje zásadné otázky rozvoja týchto oblastí a prepája 
ich s investíciami lokálnej úrovne správy a privátneho sektora. Zmyslom programu je 
koordinácia, harmonizácia a optimalizácia rozhodovania s podporou štátu. Za realizáciu 
programov pre jednotlivé územia boli ako zodpovední stanovení minister resp. štátny 
tajomník. 
 
Štrukturálny plán (vízia) na národnej úrovni 
Novela zákona o priestorovom plánovaní zaviedla zjednodušenie systému plánovacích 
dokumentov na supralokálnej úrovni vrátane národnej úrovni. Novela ukladá ministrovi 
zodpovednému za priestorové plánovanie, spracovať jeden alebo viac štrukturálnych 
plánov (vízií) ako integratívnych strategických rozvojových plánovacích dokumentov. 
Tento štrukturálny plán má obsahovať hlavné črty navrhovaného rozvoja štátu, 
popisovať ako sa má tento rozvoj realizovať. Obdobne aj jednotliví ostatní ministri by 
mali spracovať takéto štrukturálne plány v rámci svojich rezortov. Štrukturálny plán, či 
už integratívny alebo rezortný musí byť predložený parlamentu, ktorý rozhodne, či je 
potrebné o ňom rokovať. Ak tak nerozhodne do 4 týždňov, môže sa plán schváliť.  
 
 
Regionálna úroveň 
 
Štrukturálny plán (vízia) na regionálnej úrovni. 
Novela zákona o priestorovom plánovaní zaviedla zjednodušenie systému plánovacích 
dokumentov na supralokálnej úrovni. Okrem iného terminologicky zjednotila smerné 
plánovacie dokumenty, ktoré sa v zmysle tejto novely zákona jednotne nazývajú 
štrukturálnymi plánmi (víziami). Rozšíril sa rozsah vecného záberu týchto plánovacích 
dokumentov a vo všeobecnosti sa zrušila ich právna záväznosť vo vzťahu k občanom. 
Štrukturálny plán je spracovávaný ako smerný plánovací dokument na regionálnej 
úrovni. Definuje základné smery priestorového rozvoja územia provincie.  
 
Provinčné zastupiteľstvo v zmysle novelizácie Zákona o priestorovom plánovaní je 
povinné obstarať štrukturálny plán. Tento musí obsahovať hlavné črty navrhovaného 
rozvoja územia provincie, hlavné prvky stratégie priestorového rozvoja navrhovanej na 
implementáciu. Tiež má popisovať, ako provinčné zastupiteľstvo zamýšľa realizovať 
navrhovaný rozvoj. Štrukturálny plán sa schvaľuje v zastupiteľstve provincie. Provincia 
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môže obstarať aj štrukturálne plány pre parciálne sektory resp. problémové územia 
provincie. 
 
 

8.2. Nástroje plánovania, ktoré majú smerný charakter, spracované 
v zmysle legislatívy platnej pred rokom 2008. 

 
Vzhľadom na prechodné obdobie, v ktorom ostávajú v platnosti plánovacie dokumenty 
spracované podľa legislatívy pred rokom 2008 a spracúvajú sa plánovacie dokumenty 
podľa novej legislatívy, uvádzame prehľad dokumentov, ktoré sa na regionálnej úrovni 
doteraz spracovávali:  
 
Regionálna úroveň 
 
Strategický priestorový plán provincie (Streekplan) – pred rokom 2008. 
Tento plán bol smerný a spracovávaný na provinciálnej úrovni pre celú provinciu alebo 
jej časť. Prehlboval národné priestorovo plánovacie dokumenty a tiež integruje 
priestorové aspekty sektorálnych plánovaní ako napríklad vodohospodárskeho, 
environmentálneho, pamiatkárskeho, dopravného a pod. Niektoré provincie úplne 
integrovali priestorovo-plánovacie dokumenty s provinciálnymi dokumentmi sektorálneho 
plánovania do jedného integratívneho strategického plánovacieho dokumentu 
(omgevingsplan). 
 
Plán rozvoja vidieka (Landinrichtingsplan) – pred rokom 2008. 
Tento plán definoval rámcovo na provinciálnej úrovni rozvojové smery špecifických 
území s dôrazom na zlepšenie rozvojového potenciálu vidieka reštrukturalizáciu 
poľnohospodárskej pôdy. Tento plán bol v špecifikovaných častiach záväzný. 
 
Plán rekonštrukcie (Reconstructieplan plan) – pred rokom 2008. 
Plán rekonštrukcie je spracovávaný na provinciálnej úrovni ako prehĺbenie strategického 
priestorového  plánu resp. integratívneho strategického plánovacieho dokumentu 
(streekplan / omgevingsplan). Právne je spracovanie tohto plánu definované v Zákone 
o rekonštrukcii zemí koncentrácie (Reconstructiewet Concentratiegebieden) vo väzbe na 
obnovu poľnohospodárskych území s koncentráciou chovu zvierat po epidémiách.  
 
 
Lokálna/obecná úroveň  
 
Štrukturálny plán (Structuurplan) 
Štrukturálny plán bol spracovávaný ako smerný plánovací dokument na obecnej úrovni. 
Definuje základné smery priestorového rozvoja územia obce. Obec v zmysle novelizácie 
Zákona o priestorovom plánovaní musí spracovať štrukturálny plán. Tento musí 
obsahovať hlavné črty navrhovaného rozvoja územia obce, hlavné prvky stratégie 
priestorového rozvoja navrhovanej na implementáciu. Tiež má popisovať, ako mestské 
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zastupiteľstvo zamýšľa realizovať navrhovaný rozvoj. Štrukturálny plán sa schvaľuje 
v obecnom zastupiteľstve. Štrukturálne plány môže spracovať viacero obcí v spolupráci 
pre spoločné územie. 
 
 
9. Nástroje plánovania so všeobecnou právnou záväznosťou 
 
Lokálna/obecná úroveň 

 
Plán funkčného využitia územia (Bestemmingsplan)  
Plán funkčného využitia územia je spracovávaný ako záväzný dokument na úrovni obce 
za účelom regulácie funkčného využitia jej územia. Je to jediný právne záväzný plán pre 
obyvateľov.  Obec je povinná obstarať plán funkčného využitia územia pre celé územie 
obce. Tento musí byť aktualizovaný každých 10 rokov, inak stratí platnosť. Provinciálna 
správa môže povoliť predĺženie jeho platnosti o max. ďalších 10 rokov. V tomto pláne 
musia byť zahrnuté okrem definovania funkčného využitia územia aj povinnosti 
modernizácie a nahradenia fyzických či funkčných štruktúr.  Tiež môže zaviesť 
povinnosť žiadať o súhlas s demoláciou na definovanom území nad rámec právneho 
stavu definovaného v Stavebnom poriadku či Zákone o pamiatkach. 
 
Plánovacia dohoda (Convenant ) 
Plánovacia dohoda je záväznou právnou dohodou-kontraktom medzi rôznymi subjektami 
vo veci priestorového plánovania pre špecifické územie alebo pre špecifický projekt. 
Obsahuje informáciu o cieľoch, ktoré majú byť dosiahnuté a spôsobe, akým na ich 
dosiahnutí budú spolupracovať subjekty dohody. Plánovacia dohoda môže byť 
podpísaná na ktorejkoľvek z úrovní plánovania. 
 
Stavebné povolenie (Bouwvergunning)  
Stavebné povolenie je vydávané obcou, keď rozvojová aktivita je v súlade 
s požiadavkami schváleného plánu funkčného využitia územia a rozhodnutím o výstavbe 
(Bouwbesluit).  
 
Vodohospodárske posúdenia (Watertoets)  
Vodohospodárske posúdenie bolo zavedené v roku 2001 ako nástroj podčiarkujúci 
polohu vodného hospodárstva v priestorovo-plánovacích procedúrach. Vodohospodárske 
posúdenie je procesom v ktorom manažment v oblasti vodného hospodárstva je aktívne 
zapojený do vypracovania priestorovo-plánovacej dokumentácie už od počiatočných fáz, 
takže ide o viac ako len o posúdenie vodohospodárskych aspektov vo vypracovanej 
priestorovo-plánovacej dokumentácii. 
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10. Procesnosť územného plánovania 
 
Nová legislatíva v oblasti priestorového plánovania v Holandsku zjednodušila a zrýchlila 
procedúry plánovania a prijímania rozhodnutí. Týka sa to aj vzťahov medzi rôznymi 
právnymi procedúrami relevantnými pre priestorové plánovanie - plánovania a aktivity 
verejných orgánov na rôznych úrovniach správy a v rôznych sektoroch politiky 
interagujúcimi s priestorovým plánovaním.  
 
Podstatné zjednodušenie prinieslo jasné odlíšenie smerných a záväzných plánovacích 
aktov – odlíšenie tzv. smerných/indikatívnych  plánovacích dokumentov a záväzného 
plánovacieho dokumentu, ktorým sa stal iba plán funkčného využitia územia. Vzhľadom 
na skutočnosť, že indikatívne plány nemajú priamu implementačnú funkciu, nebolo 
potrebné špecifikovať procedúry, ako majú byť spracovávané, schvaľované atď. 
 
Boli zjednodušené procedúry obstarávania plánu funkčného využitia územia a jeho 
revízie. V pôvodnej legislatíve bola stanovená doba od 39 do 58 týždňov okrem 
povinných procedúr participácie a za podmienky, že nebolo podané odvolanie. 
V súčasnosti je táto doba minimálne 22 týždňov maximálne 34 týždňov, čo značne 
sflexibilnilo plánovací systém.  
 
Boli zavedené nové pravidlá na intervenciu centrálnej vlády a provinčnej správy do 
obsahu obecných plánov funkčného využitia územia. V novom systéme má provinčná 
správa i centrálna vláda právo kontrolovať zamýšľaný obsah plánu funkčného využitia 
územia už v etape jeho prípravy a ak nie je konzistentný s ich politikou, informuje o tom 
obec. Ak obec nerešpektuje pripomienku provinčnej správy alebo centrálnej vlády, je 
právna účinnosť plánu zrušená a provinčná vláda alebo centrálna práva môže prevziať 
obstaranie plánu funkčného využitia územia na seba. Pritom neexistuje možnosť 
odvolania sa voči takémuto rozhodnutiu, je však možnosť odvolať sa vo veci plánu, do 
ktorého je toto nariadenie zapracované. Nová legislatíva dala  vláde a provinčnej správe 
tiež právo obstarať tento plán s rovnakou právnou účinnosťou ako obstaraného 
a schváleného obcou a následne aj vydať stavebné povolenia a pod., čím sa sledovalo 
urýchlenie procesu prípravy stavieb vo verejnom záujme (ciest, infraštruktúry a pod.)  
 
Procedúra obstarania plánu funkčného využitia územia 
Procedúra prípravy a schvaľovania plánu funkčného využitia územia je zákonom 
definovaná. Pred zverejnením draftu plánu na pripomienkovanie musia byť oslovené 
dotknuté autority obcí, vodného hospodárstva, a iných provinciálnych a štátnych služieb 
na vzájomné konzultácie.  
 
Celá procedúra od 1.7.2008 obsahuje: 
 

• verejné oznámenie draftu vo vestníku vlády a elektronicky 
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• poskytnutie draftu na inšpekciu na 6 týždňov a poslanie draftu relevantným 
administratívnym autoritám, vrátane provinčnej exekutívy a poskytovateľom 
služieb definovaným ministrom, napríklad priestorovo-plánovacej inšpekcii. 

• zverejnenie 
• 12 týždňov po poskytnutí draftu na inšpekciu, obecná rada musí rozhodnúť 

o prijatí plánu 
• oznámenie o schválení predloženia plánu na preskúmanie, vrátane upozornenia 

a zaslania relevantným administratívnym autoritám v dobe 2-6 týždňov, ak sa 
stanoviská zasielajú provinčnej exekutíve alebo ministrovi 

• doba na realizáciu odvolaní dotknutými subjektami  
• plán vstupuje do platnosti po uplynutí doby na odvolanie pričom odvolací orgán 

musí rozhodnúť o odvolaniach do 12 mesiacov od vypršania doby na odvolania. 
 

Teda provinciálna exekutíva už viac neschvaľuje prijatý plán funkčného využitia územia 
po 1. júli 2008, avšak provinciálna exekutíva má zákonom definované právo vstupovať 
do procesov jeho prípravy, rovnako ako aj minister v zastúpení centrálnej vlády. Ak nie 
je obsah pripravovaného plánu funkčného využitia územia konzistentný s ich politikou, 
informujú o tom obec. Ak obec nerešpektuje pripomienku provinčnej správy alebo 
centrálnej vlády, je právna účinnosť plánu zrušená a provinčná alebo centrálna vláda 
môže prevziať obstaranie plánu funkčného využitia územia na seba. 
 
 
11. Trendy vývoja v legislatíve a praxi plánovania 
 
Príprava novej legislatívy v oblasti priestorového plánovania už po ôsmych rokoch 
(posledná rozsiahla novela bola v roku 2000) svedčí o potrebe odraziť dynamiku 
súčasného vývoja priestorového rozvoja. B. Needham uvádza 6 aspektov, ktoré súčasný 
vývoj legislatívy priestorového plánovania v Holandsku reflektuje: 
 

• Pozícia plánu funkčného využitia územia (bestemmingsplan) musela byť 
posilnená v reakcii na skutočnosť, že tento plán by mal byť právne záväzný, čo 
znamená že stavebné povolenie by nemalo byť vydané navrhovanej rozvojovej 
aktivite, ktorá nie je v súlade s týmto plánom. Avšak výnimky vyplývajúce zo 
zákona umožňovali vydávať povolenia aj v prípade, že výstavba nebola v súlade 
s plánom, čo spôsobilo, že v istých kruhoch panoval názor, že záväznosť plánu 
funkčného využitia územia je veľkým podvodom. 

• Pozícia dotknutých strán musela byť lepšie ochránená, čo sa vzťahuje na 
procedúry pripomienok a odvolaní sa voči rozhodnutiam správnych orgánov. 
Cieľom je, aby existovali štandardné procedúry, ktoré sa aplikujú na všetky 
rozhodnutia verejných orgánov, či sa už týkajú otázok priestorového plánovania, 
environmentálnych otázok, školstva či iných oblastí. Takéto procedúry sú 
upravené zákonom  (the Algemene wet bestuursrecht), ktorý však doteraz nebol 
komplexne zapracovaný do zákona o priestorovom plánovaní. 
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• Procedúry museli byť zjednodušené a zrýchlené čo sa týka vzťahov medzi 
rôznymi právnymi procedúrami relevantnými pre priestorové plánovanie, 
plánovania aktivít verejných orgánov na rôznych úrovniach správy a v rôznych 
sektoroch politiky interagujúcimi s priestorovým plánovaním. Procedúry boli neraz 
veľmi „nemotorné“. 

• Bolo potrebné dosiahnuť väčšiu konzistenciu medzi plánovacími rozhodnutiami 
,dotýkajúcimi sa priestorového rozvoja, a tým aj väčšiu koherenciu medzi 
jednotlivými sférami tohto rozvoja v praxi. To sa týka nielen odbúrania výnimiek 
na vydávanie stavebných povolení v rozpore s plánom funkčného využitia územia, 
ale aj skutočnosti, že tieto plány boli neraz beznádejne zastaralé a obsahom 
a priestorovým záberom nedostatočné. Tiež nebola zabezpečená koherentnosť 
plánovacích dokumentov medzi jednotlivými úrovňami.  

• Bolo potrebné zvýrazniť hierarchizáciu plánovacích rozhodnutí a dokumentov, 
keďže tieto pripravené na vyššej úrovni nemali dostatočný vplyv na nižšiu úroveň 
priestorového plánovania.  

• Bolo potrebné zabezpečiť účinnosť plánovacích dokumentov, keďže neraz sa 
stávalo, že boli stavby a činnosti realizované bez alebo v rozpore s povolením, čo 
znižovalo dôveru verejnosti v plánovanie a jeho autoritu. Žiaľ až nešťastia, ktoré 
stáli stovky životov zvýšili senzitivitu verejnosti na tento problém. 

• Prepojenie plánovania a výskumných aktivít. 
  

Ako na tieto dôvody reagovali zmeny v plánovacom systéme, je možné 
popísať nasledovne: 
 
Plánovací systém sa stal jasnejším a transparentnejším odlíšením medzi indikatívnymi – 
smernými plánovacími dokumentmi víziami a implementačnými plánmi.  
 
V pôvodnom systéme všetky tri úrovne pripravovali indikatívne plánovacie dokumenty – 
národná úroveň bola reprezentovaná dokumentmi národnej plánovacej politiky, 
provinčná úroveň regionálnym priestorovým plánom, obecná úroveň štrukturálnym 
plánom. Tieto dokumenty boli síce charakterom smerné, avšak mohli obsahovať časti 
záväzné pre správne orgány alebo záväzné pre správne orgány aj obyvateľov. V novom 
systéme toto bolo zrušené a všetky tieto dokumenty môžu zaväzovať iba orgány 
verejnej správy, pričom pre implementáciu týchto plánov legislatíva vytvorila pre 
príslušné autority nové nástroje.  
 
Taktiež všetky tieto dokumenty boli terminologicky zjednotené a nazývajú sa 
štrukturálnymi projektami (víziami).  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že indikatívne plány nemajú priamu implementačnú funkciu, 
nie je potrebné špecifikovať procedúry, ako majú byť spracovávané, schvaľované atď. 
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Z toho istého dôvodu tieto plány môžu byť široko koncipované, zahŕňajúc viac 
tradičných priestorovo relevantných plánovacích oblastí. Voči týmto plánom, keďže nie 
sú záväzné nie je možné podať odvolanie.  
 
Implementačným plánom zostal plán funkčného využitia územia ‘bestemmingsplan’ 
a stal sa silnejším a významnejším. Obce dostali povinnosť pokryť týmto plánovacím 
dokumentom celé svoje územie. Zrušená bola možnosť odchýliť sa od tohto plánu 
v rozhodovaní okrem malých výnimiek. Zároveň bola zákonom ohraničená platnosť 
plánu na 10 rokov s možnosťou predĺženia rozhodnutím provinciálneho plánovacieho 
správneho orgánu. Právnická a fyzická osoba môže v dobe platnosti plánu žiadať o jeho 
revíziu.  
V snahe o spružnenie spracovania plánov funkčného využitia územia je právne účinná aj 
schválená elektronická verzia.  
 
Boli zjednodušené procedúry obstarávania plánu funkčného využitia územia a jeho 
revízie. V pôvodnej legislatíve bola stanovená doba od 39 do 58 týždňov okrem 
povinných procedúr participácie a za podmienky, že nebolo podané odvolanie. 
V súčasnosti je táto doba minimálne 22 týždňov, maximálne 34 týždňov, čo značne 
sflexibilnilo plánovací systém. Ak v minulosti niekto chcel realizovať rozvojovú aktivitu, 
ktorá bola v rozpore s plánom funkčného využitia územia, musel počítať alebo s 39-58 
týždňami pri aktualizácii plánu, alebo s 22-34 týždňami pri procedúre udelenia výnimky 
(nezapočítavajúc participačné procesy a riešenie odvolaní). 
 
Právna ochrana obyvateľov (právo participácie, pripomienkovania, odvolania) vo vzťahu 
k rozhodovacím procesom v priestorovom plánovaní (špeciálne vo vzťahu k plánu 
funkčného využitia územia) sa zjednotila s procesmi v ostatných oblastiach verejného 
rozhodovania. 
 
Boli zavedené nové pravidlá na intervenciu centrálnej vlády a provinčnej správy do 
obsahu obecných plánov funkčného využitia územia. V staršom systéme tento plán sa 
stal právne záväzným po odsúhlasení provinciou, nie však centrálnou vládou, avšak táto, 
ak nebola spokojná so stanoviskom provinčnej správy, mohla si vyhradiť právo vydať vo 
veci nové rozhodnutie. V novom systéme má provinčná správa i centrálna vláda právo 
kontrolovať zamýšľaný obsah plánu funkčného využitia územia ešte v etape jeho 
prípravy a ak nie je konzistentný s ich politikou, informuje o tom obec. Ak obec 
nerešpektuje pripomienku provinčnej správy alebo centrálnej vlády, je právna účinnosť 
plánu zrušená a provinčná vláda alebo centrálna práva môže prevziať obstaranie plánu 
funkčného využitia územia na seba. 
 
Bolo vytvorených viac možností ako stanoviť právnu záväznosť plánov. V pôvodnom 
systéme bola jedinou autoritou pre stanovenie právnej záväznosti plánu obec. Ak bolo 
potrebné z pozície štátu zabezpečiť výstavbu cesty či inej infraštruktúry nezahrnutej do 
obecného plánu funkčného využitia územia, bola výstavba do schválenia jeho zmeny 
obcou ilegálna. Aj keď vláda a provinčná správa mala možnosť prinútiť obec spracovať 
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plán funkčného využitia územia s istým obsahom, obštrukcie neúmerne zaťažovali 
pružnosť realizácie neraz potrebnej infraštruktúry. Nová legislatíva dala právo vláde 
a provinčnej správe obstarať tento plán s rovnakou právnou účinnosťou ako 
obstaraného a schváleného obcou a následne aj vydať stavebné povolenia a pod.  
 
Centrálna vláda a provinčné správy môžu definovať obmedzenia, v rámci ktorých môžu 
obce realizovať svoju plánovaciu politiku, môžu vyžadovať od obcí, aby rešpektovali ich 
politiku. Tieto nariadenia môžu mať charakter všeobecných alebo dielčích. Všeobecné sa 
vzťahujú na všetky plány funkčného využitia územia alebo situácie, dielčie iba na 
špecifický prípad alebo danú obec. Ak obec nerešpektuje tieto obmedzenia môže byť 
platnosť plánovacieho dokumentu zmrazená a centrálna vláda alebo provinčná správa 
môže zabezpečiť jeho aktualizáciu. Pritom neexistuje možnosť odvolania sa voči 
takémuto nariadeniu, je však možnosť odvolať sa vo veci plánu, do ktorého je toto 
nariadenie zapracované. 
 
Striktnejší dohľad na dodržiavanie regulatívov 
 
Obce zostali zodpovedné za zabezpečenie aby sa nerealizovala rozvojová aktivita 
v rozpore s plánovacími regulatívmi. Dostali väčšie právomoci v potieraní ilegálnych 
aktivít. Centrálna vláda, reprezentovaná ministrom, dohliada, či obce kontrolujú 
dostatočne legálnosť realizácie rozvojových aktivít a môže v prípade, že bolo vydané 
povolenia v rozpore s plánom toto anulovať. Ak je to potrebné, môže minister prebrať 
funkciu dohľadu avšak obec musí zaplatiť náklady s tým spojené.  
 
Kompenzácia finančných strát v dôsledku plánovacích rozhodnutí je nástrojom 
kompenzácie v dôsledku zníženia hodnoty pozemku zmenou jeho využívania alebo 
zmenou využívania susediacich pozemkov. Vzhľadom k problémom s tým v praxi 
spojených, v novele zákona sa prijal rad technických zmien s cieľom obmedziť 
početnosť odvolaní a platených kompenzácií. 
 
Rozšírenie záberu priestorových plánov má za cieľ zjednodušiť ich integratívne 
pôsobenie vo vzťahu k sektorálnym plánovaniam.  
 
Obmedzenie možnosti odvolania voči rozhodnutiu plánovacej autority spočíva 
v obmedzení práva podať pripomienku alebo odvolanie zo všeobecného práva na právo 
tých, ktorí sú rozhodnutím dotknutí v jeho výslednom pôsobení. Tým by sa mal urýchliť 
proces plánovania.  
 
Nová legislatíva ukladá plánovacím autoritám spracovať ročnú správu o ich plánovacích 
aktivitách. Cieľom je dosiahnuť transparentnosť a pravidelnosť informovania verejnosti 
týmito orgánmi. Súčasťou správ obcí musí byť aj informácia ako kontrolujú ilegálnu 
výstavbu. 
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12. Vzťah k Európskej úrovni 
 
Otvorenosť holandského plánovacieho systému vonkajším vplyvom a záujem 
o nadštátnu úroveň politiky priestorového rozvoja je pre Holandsko prirodzený 
v kontexte veľkosti územia a skutočnosti, že holandská ekonomika bola vždy 
ekonomikou otvorenou. Pozícia holandského priestorového plánovania sa v Európe 
posilnila v kontexte environmentalizácie plánovania. Preto je úplne prirodzené, že 
holandské priestorové plánovanie hrá dôležitú úlohu pri tvorbe zásadných koncepčných 
materiálov európskeho priestorového plánovania, ako bola v poslednom období 
Teritoriálna agenda EU či jej predchádzajúca Koncepcia priestorového rozvoja na 
Európskom kontinente (E.S.D.P.).  
 
Aktivity Holandska sú orientované aj na vytvorenie transhraničných intenzívnych 
interregionálnych a interkomunálnych väzieb, čo je tiež pochopiteľné v kontexte 
holandských reálií, nielen vo vzťahu k veľkosti územia, ale tiež v kontexte jeho polohy 
na dolných tokoch významných európskych riek a tým značnej závislosti na priestorovo-
plánovacích rozhodnutiach v ostatných štátoch ich povodí. 
 
V súvislosti s europeizáciou domácej plánovacej agendy odborníci kritizujú nedostatočnú 
reflexiu procesu európskej integrácie a rozšírenia EU v strategických plánovacích 
dokumentoch na celoštátnej úrovni, rovnako ako nedostatočnú strategickú koncepciu 
v oblasti poľnohospodárstva v kontexte meniacej sa agrárnej politiky EU.  
 
Pre vládu je relatívne ťažké otvoriť sa decentralizačným tendenciám v politike 
priestorového rozvoja, vzhľadom na tradíciu silnej polohy holandskej centrálnej vlády 
v otázkach priestorového plánovania, ktoré dnes už vo všeobecnosti v Európe preberajú 
regionálna a lokálna úroveň. Je to spojené aj so silným tlakom zo strany holandského 
parlamentu limitovať extenzívny rozvoja urbánnych území. Nový zákon o priestorovom 
plánovaní otvára priestor centrálnej vláde pre posun ťažísk svojich aktivít a politických 
úvah z implementačnej lokálnej až regionálnej do polohy koncepčnej štátnej 
a nadštátnej. 
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Analýza plánovacieho systému územného rozvoja  
 
Štát: Nemecká spolková republika  
 
 

1. Úvod.  
 
Systém plánovania územného rozvoja v Nemeckej spolkovej republike s dôrazom na 
plánovanie v Bavorsku a Sasku bol pre túto analýzu vybraný preto, že systém 
plánovania v Nemecku je jednak reprezentantom stredoeurópskej plánovacej kultúry (ku 
ktorej patrí aj slovenský územnoplánovací systém) s výrazným vplyvom na európsku 
politiku priestorového rozvoja, jednak je v prípade Saska ukážkou reformy plánovacieho 
systému v procese transformácie spoločnosti po roku 1989.  
 
2. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 
plánovania 

 

V bežnej reči sa priestorové plánovanie popisuje ako cieľavedomé pôsobenie na 
priestorový vývoj spoločnosti, hospodárstvo a prírodné, vybudované a sociálne 
prostredie na území. Z pohľadu plánovacieho práva a plánovacej administratívy je 
priestorové plánovanie nadradený pojem pre nadodvetvové plánovacie roviny 
spolkového priestorového usporiadania: 
 

• krajinského plánovania  
• regionálneho plánovania 
• regulačného plánovania.  
 

Tieto tri plánovacie úrovne sú na jednej strane právne, organizačne a obsahovo 
jednoznačne definované a jasne vzájomne ohraničené. Na druhej strane sú jednotlivé 
plánovacie roviny právnymi normami v rôznom ohľade vzájomne tak prepojené, že v 
svojej celistvosti tvoria striktný systém priestorového plánovania. Okrem toho je určené, 
že sa systém priestorového plánovania na základe svojej nadodvetvovej plánovacej a 
koordinačnej úlohy právne, organizačne a tiež obsahovo oddeľuje od priestorovo 
pôsobiacich odvetvových plánovaní. Úroveň zonálna je ošetrená Stavebným poriadkom. 
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ŠTRUKTÚRA 
ŠTÁTU 

ÚROVEŇ 
PLÁNOVANIA 

PRÁVNE 
RÁMCE 

NÁSTROJE 
PLÁNOVANIA 

OBSAHY 
PLÁNOVACÍCH 
NÁSTROJOV 

Spolok 
(spolkový 
štát) 

Spolkové 
priestorové 
usporiadanie 

Zákon 
o priestorovom 
usporiadaní 

Smerné vyobrazenia 
priestorového 
usporiadania 

Zásady 
priestorového 
usporiadania 

Spolkové 
krajiny 

Krajinské 
plánovanie 

Zákon 
o priestorovom 
usporiadaní 
a zákony 
o krajinskom 
plánovaní 

Nadradené a súhrnné 
programy a plány 

Ciele 
priestorového 
usporiadania 
a krajinského 
plánovania 

Regionálne 
plánovanie 

 

Obce regulačné 
plánovanie 

Stavebný 
poriadok 

regulačné 
plány 

plán 
funkčného 
využitia 
plôch 

Znázornenie 
spôsobu 
funkčného 
využitia územia 

zastavovací 
plán  

ustanovenia pre 
urbanistické 
usporiadanie 

 
 
Spolkové, resp. federálne usporiadanie štátu s tromi ústrednými rovinami - spolkovou, 
spolkových krajín a obcí, t.j. komunálnych orgánov samosprávy, určuje rozhodujúcim 
podielom systém priestorového plánovania v Nemecku. Tomu preto zodpovedá aj 
decentralizácia priestorového plánovania v Nemecku, prostredníctvom právne 
zakotveného rozdelenia kompetencií a úloh do troch úrovní - Spolku, spolkových krajín 
a obcí (viď vyššie uvedený tabuľkový prehľad).   
 
Z uvedeného vyplýva, že nemecké priestorové plánovanie je systémom právne, 
organizačne a obsahovo vzájomne ohraničených plánovacích rovín. Tieto na jednej 
strane disponujú samostatnými právnymi predpismi, na strane druhej sú vzájomne 
prepojené prostredníctvom princípu spätnej väzby, ako aj na základe viacvrstvových 
informačných, účastníckych, koordinačných a záväzných noriem. 
 
Rozhodujúce základy priestorového plánovania v Nemecku tvoria Priestorové 
usporiadanie (Raumordnung) na jednej strane, a urbanistický lokálny rozvoj a 
usporiadanie (Städtebuliche Entwicklung und Ordnung) na strane druhej. 
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Nemecké plánovacie a stavebné právo 

 
 

Plánovacie a stavebné právo 
 

 
Právo v oblasti 
odvetvových 
plánovaní 
 
Zákon o odpadoch 
 
Spolkový zákon 
o železniciach 
 
Spolkový zákon 
o diaľkových 
komunikáciách 
atď. 
 
 
 
Krajinské zákony 
odvetvového 
plánovania 
 
 
 

 
Právo v oblasti 
priestorového 
usporiadania 
 
Zákon 
o priestorovom 
usporiadaní  
 
 
 
 
 
 
Krajinské plánovacie 
zákony 
 

 
Verejné stavebné právo 

 
 Právo v oblasti 
stavebného 
plánovania 
(urbanistické právo) 
 
Stavebný poriadok 
Nariadenie 
o stavebnom využití 
pozemkov 
 
Doplňujúce právne 
nariadenia 

Právo v oblasti 
stavebného 
poriadku (právo 
v oblasti 
stavebného dozoru) 
 
 
 
 
 
 
Krajinské stavebné 
poriadky 

 
 
Priestorové usporiadanie je súhrnné, nadmiestne a nadradené plánovanie pre 
zabezpečenie organizácie a rozvoja priestoru. 
 
Prívlastok "súhrnné" označuje úlohu Priestorového usporiadania koordinovať a vzájomne 
zosúlaďovať priestorovo významné odvetvové plánovania. Prívlastok "nadmiestne" 
popisuje pole pôsobenia Priestorového usporiadania, ktoré ide nad rámec priestorovej a 
vecnej zvrchovanosti komunálnej samosprávy jednotlivých obcí.  
 
Súhrnný a nadmiestny charakter funkcií Priestorového usporiadania zdôvodňuje jeho 
"nadradené" postavenie v nemeckom systéme plánovania. Všetci nositelia funkcie 
plánovania sa musia podriadiť pri ich plánovaní a opatreniach s priestorovým pôsobením 
požiadavkám Priestorového usporiadania. Priestorovo významné sú pritom také 
plánovania a opatrenia, ktoré majú nároky na záber pozemkov a pôdy, alebo nimi bude 
ovplyvnený priestorový rozvoj územia. 
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3. Ciele a úlohy 
 

Úlohou Priestorového usporiadania je riadenie a rozvoj priestorovej štruktúry celého 
spolkového územia, ktorá: 
 

• najlepšie slúži slobodnému rozvoju osobnosti v spoločenstve, 
• zaručuje ochranu, starostlivosť a vývoj prirodzených  podmienok života, 
• dlhodobo uchováva možnosti tvorby a využívania priestoru a 
• poskytuje  rovnocenné  životné  podmienky  ľuďom  vo  všetkých parciálnych  

priestoroch,  alebo k  nim  vedie. 
 
Tieto hlavné myšlienky Priestorového usporiadania sú doplnené 13 princípmi 
Priestorového usporiadania, ktoré predstavujú vecné smernice pre priestorové 
usporiadanie a rozvoj spolkového územia. 
 
Urbanistický rozvoj a usporiadanie je podstatnou súčasťou úloh komunálnej 
samosprávy, ktoré sú vykonávané obcami v zákonnom rámci a na ich zodpovednosť. 
Prostredníctvom zosúladenia rôznych privátnych a verejných záujmov, ako aj odbúraním 
a zabránením vzniku urbanistických nedostatkov, musí byť zabezpečený usmerňovaný 
rozvoj a sociálne únosné využitie územia. 

 
 

4. Právne postavenie a systém legislatívy 
 
Plánovacie právo je v Nemecku samostatnou oblasťou práva, ktorej sa venuje osobitná 
pozornosť a mnoho právnikov je špecializovaných v tejto oblasti práva reprezentovanej 
súborom právnych podkladov v oblasti plánovania. Vo všeobecnosti sa člení na: 

• plánovacie a stavebné právo (právo v oblasti súhrnného plánovania)  
• právo v oblasti odvetvového plánovania. 
 

Právo v oblasti súhrnného plánovania obsahuje predpisy pre nadodvetvové, zväčša 
koordinujúce plánovanie a vzťahuje sa pritom vždy na určité územie. Právo v oblasti 
odvetvového plánovania upravuje úlohy a príslušnosť odvetvových orgánov, 
predovšetkým ale formálne schvaľovanie plánov pre také zariadenia, ktoré sa týmito 
orgánmi plánujú a realizujú (viď vyššie uvedený prehľad v tabuľke). Právu súhrnného 
plánovania je priradené právo vo sfére Priestorového usporiadania a verejné stavebné 
právo. Príklady pre oblasť práva vo sfére odvetvového plánovania sú napr. právo v 
oblasti pozemkových úprav a právo vo sfére odpadového hospodárstva. 
 

Právo v oblasti priestorového usporiadania/plánovania upravuje zvlášť priestorové nad-
odvetvové plánovanie vychádzajúce nad rámec regulačného plánovania na spolkovej a 
krajinskej úrovni, ako aj na regionálnej úrovni. Na základe tohto práva majú byť na 
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jednej strane spracované koncepcie usporiadania a vývoja priestoru a ich realizácie. Na 
druhej strane musia byť vzájomne zosúladené priestorovo relevantné opatrenia rôznych 
nositeľov verejnej moci. Právo v oblasti Priestorového usporiadania je upravené 
predovšetkým: 
 

• ako spolkové priestorové usporiadanie v Zákone o priestorovom usporiadaní 
Spolku, 

• ako plánovanie na krajinskej úrovni, 
• ako regionálne plánovanie v Zákone o priestorovom usporiadaní Spolku  

(rámcové právo) a predovšetkým v krajinských zákonoch o krajinskom plánovaní. 
 
Spolková ústava priznáva Spolku právomoc konštituovať rámcové zákonodárstvo v 
oblasti priestorového usporiadania. S celospolkovou pôsobnosťou môžu byť právne 
upravované len zásadné otázky Priestorového usporiadania, spolkovým krajinám musí 
byť ponechaný primeraný zákonodarný priestor. Schválením Zákona o Priestorovom 
usporiadaní na spolkovej úrovni ako aj zákonov o krajinskom plánovaní spolkovými 
krajinami je táto ústavná norma naplnená.  
 
Zákon  o  priestorovom  usporiadaní  (ROG) z roku 1998  je  rámcový zákon 
Spolku. Obsahuje, okrem úloh a smerných predstáv, princípy priestorového usporiadania 
a podáva výpovede vo vzťahu k platnosti a realizácii týchto princípov. Okrem toho sú v 
ROG regulatívy k priestorovému usporiadaniu v spolkových krajinách, k záväznému 
pôsobeniu cieľov Priestorového usporiadania a krajinského plánovania, k prispôsobeniu 
zvláštnych spolkových opatrení, k procedúram Priestorového usporiadania a k 
poradným, oznamovacím, vysvetľovacím a informačným povinnostiam. 
 
Zákony o krajinskom plánovaní regulujú na základe Zákona o priestorovom 
usporiadaní Priestorové  usporiadanie  a  krajinské  plánovanie  v  spolkových  krajinách. 
Všetky spolkové krajiny, s výnimkou mestských štátov Berlína, Brém a Hamburgu, 
disponujú zákonmi o krajinskom plánovaní. Spracovanie zákonov o krajinskom plánovaní 
nie je v spolkových krajinách jednotne regulované. Niektoré spolkové krajiny obmedzujú 
svoje zákony o krajinskom plánovaní na predpisy týkajúce sa organizácie a nástrojov, 
iné rozširujú tento minimálny obsah o vecné ustanovenia vo forme Princípov 
priestorového usporiadania. 
 
Spolkovej republike Nemecko je obciam ústavou garantované právo označované ako tzv. 
plánovacia zvrchovanosť obcí zvaná aj komunálna plánovacia zvrchovanosť. Základ 
plánovacej zvrchovanosti spočíva v obciam ústavou priznanom práve samosprávy a v s 
ním spojenom práve, realizovať záujmy lokálneho spoločenstva. Preto je v Stavebnom 
poriadku stanovené, že regulačné plány sú spracovávané obcou vo vlastnej 
zodpovednosti. Právo samosprávy sa realizuje na základe ústavy, avšak len v rámci 
zákonov, a tým podlieha tiež obmedzeniam. Toto platí zvlášť tiež pre vzťah regulačného 
plánovania k Priestorovému usporiadaniu a krajinskému plánovaniu ako aj pre vzťah k 
odvetvovému plánovaniu. 
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4.1. Vykonávacie predpisy  
Popri zákonoch na spolkovej a krajinskej úrovni je v pôsobnosti rad nariadení 
dotýkajúcich sa priestorového plánovania, ktoré sú svojim obsahom obdobou 
vykonávacích predpisov na Slovensku. Príkladom môže byť: 
 

• nariadenie o značení plánov kompletizuje v oblasti regulačného plánovania 
pravidlá Stavebného poriadku  

• nariadenia o stavebnom využití, ktorý stanovuje na jednej strane požiadavky na 
plánovacie podklady spracované v rámci regulačného plánovania, na druhej 
strane obsahuje vo forme označení v plánoch nutný zobrazovací prostriedok pre 
zobrazenie regulatívov stanovených v predpise o stavebnom využití 

 
 
5. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného 
rozvoja a inštitucionalizácia 

 
Význačným znakom nemeckého plánovacieho systému a dôležitým vyjadrením 
federatívneho štátneho princípu je skutočnosť, že Spolková vláda nemá k dispozícii 
žiaden nadradený formálny plánovací nástroj, ktorý by mohol stanovovať záväzné ciele 
pre priestorové usporiadanie a rozvoj spolkového územia. Táto úloha je vyhradená 
spolkovým krajinám. Napriek tomuto rozdeleniu kompetencií sa Spolok neobmedzil len 
na formálno-organizačné úpravy, ale v Zákone o priestorovom usporiadaní normatívne 
stanovil materiálne zásady priestorového usporiadania, ktoré spolu predstavujú 
želateľný cieľový stav priestorového usporiadania a rozvoja spolkového územia. Tieto 
zásady priestorového usporiadania predstavujú rámcové princípy pre spolkové krajiny, 
ktorými sú tieto napĺňané a realizované. 
 

5.1. Úroveň Spolku 
 
Aktivity Spolku vo sfére priestorového usporiadania nie sú vyčerpané vydaním Zákona o 
priestorovom usporiadaní. Spolok je zákonodarne ako aj administratívne činný v rade 
oblastí, ktoré sú podstatné vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a rozvoju 
spolkového územia. To platí pre: 
 

• priestorovo významné odvetvové plány (napr. dopravy),  
• pre oblasť investícií a subvencií  
• pre oblasť finančného a daňového poriadku.  

 
Spolok je napojený aj na rozširujúcu sa európsku spoluprácu v oblasti priestorového 
usporiadania. 
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Okrem toho je významné, že Spolok predkladá nemeckému Spolkovému parlamentu 
(Bundestagu) v odstupe 4 rokov Správu o priestorovom usporiadaní. Ide pritom o 
zachytenie stavu a vývojových tendencií priestorového rozvoja spolkového územia 
vrátane príslušných realizovaných a plánovaných opatrení ako aj priestorových dopadov 
európskej spolupráce. 
 

Pre priestorové usporiadanie je na spolkovej úrovni príslušný spolkový minister 
pre priestorové usporiadanie, stavebníctvo a urbanizmus. V podstatných otázkach 
priestorového usporiadania sa obracia na Poradný zbor pre priestorové 
usporiadanie. Tento zbor má úlohu radiť mu v základných otázkach priestorového 
usporiadania. Spolkový minister povoláva do tohoto poradného zboru  po vyjadrení 
príslušných odborných zväzov (napríklad reprezentujúcich sektory ako sú správcovia 
infraštruktúry, podnikatelia, inžiniersky stav, a pod.), okrem zástupcov komunálnej 
samosprávy, odborníkov predovšetkým z oblasti vedy, krajinského plánovania, 
urbanizmu, hospodárstva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, ochrany prírody a 
starostlivosti o krajinu, zamestnávateľov, zamestnancov a športu. 
 
Zákon o priestorovom usporiadaní tiež zaväzuje spolkovú vládu a krajinské vlády k 
spoločným konzultáciám o zásadných otázkach priestorového usporiadania a krajinského 
plánovania. Pre tento účel bola v roku 1967 zriadená Konferencia ministrov pre 
priestorové usporiadanie (MKRO). Členmi sú šéfovia rezortov zodpovední za 
priestorové usporiadanie na úrovni spolku a vlády. Hoci výsledky porady MKRO nemajú 
ako závery žiadnu záväznosť, prispeli podstatne k jednotnému prístupu v oblasti 
priestorového usporiadania v Nemecku. 
 
Zákon o priestorovom usporiadaní upravuje vzájomne zosúladené pôsobenie cieľov 
priestorového usporiadania a krajinského plánovania. Tieto musia byť zohľadnené v 
Zákone o priestorovom usporiadaní uvedenými miestami (verejnými nositeľmi 
plánovacích činností) pri plánovaní a pri všetkých iných opatreniach, prostredníctvom 
ktorých sa realizujú nároky na pozemok a pôdu, alebo je nimi ovplyvnený priestorový 
vývoj územia. Okrem Zákona o priestorovom usporiadaní ich upravuje aj Stavebný 
poriadok - vzťah obcí k cieľom priestorového usporiadania a krajinského plánovania. 
 
Hranice prekračujúca plánovacia spolupráca so zahraničím prebieha v konzultačných 
bilaterálnych, alebo multilaterálnych grémiách pre priestorové usporiadanie so 
susediacimi štátmi Spolkovej republiky Nemecko, zvlášť vo forme komisií pre priestorové 
usporiadanie a pracovných spoločenstiev. 
 

5.2. Krajinské plánovanie 
 
Priestorové usporiadanie v spolkových krajinách predstavuje krajinské plánovanie. 
Právne základy krajinského plánovania sú rámcovo stanovené v Zákone o priestorovom 
usporiadaní a konkretizované v krajinských zákonoch o krajinskom plánovaní. Krajinské 
plánovanie je tou časťou verejnej  správy  v  spolkových  krajinách,  ktorá  vypracováva  
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priestorovo-plánovacie  programy a plány a koordinuje  priestorovo  významné  
plánovania  a  opatrenia. Krajinskému plánovaniu prislúchajú na jednej strane 
plánovacie funkcie, na druhej strane tiež koordinačné, resp. zabezpečovacie funkcie. 
Obe funkčné oblasti sú vybavené výkonným právne normovaným inštrumentáriom. 
 
Úradmi krajinského plánovania sú štátne úrady, ktorým prináleží výkon práva v 
oblasti krajinského plánovania. Úrady krajinského plánovania existujú na rôznych 
úrovniach správy a sú označované ako: 
 

• najvyšší úrad krajinského plánovania (spolková krajina) 
• vyšší úrad krajinského plánovania/krajský plánovací úrad (región) 
• nižší úrad krajinského plánovania (kraj) 

 
V niektorých spolkových krajinách sa vzdali zriadenia nižších krajinských plánovacích 
úradov. Zákony o krajinskom plánovaní zhodne stanovujú, že úrady krajinského 
plánovania - rôzne na tom ktorom stupni - majú pre svoju oblasť  funkciu poradnú a 
dozornú. Naopak majú podriadené orgány voči nadriadeným pri priestorovo významných 
opatreniach povinnosti oznamovacie a informačné. Orgánom krajinského plánovania 
prislúchajú okrem toho úlohy koordinácie rôznych nositeľov plánovacích činností, ako 
napríklad realizácie procesov priestorového usporiadania. 
 
Popri úradoch krajinského plánovania existujú aj poradné zbory pre krajinské 
plánovanie/rady pre krajinské plánovanie (používajú sa rôzne označenia v rôznych 
spolkových krajinách). Tieto spolupôsobia pri vypracovávaní programov a plánov 
krajinského plánovania a podporujú ho dobrozdaniami, podnetmi a odporúčaniami. Sú 
podriadené najvyšším úradom krajinského plánovania. Členmi týchto poradných zborov 
sú predovšetkým zástupcovia vrcholových obecných zväzov, zástupcovia organizácií 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života, v jednotlivých zemiach tiež zástupcovia 
politických strán. 
 
Hranice prekračujúca spolupráca na spolkovom území je spolupráca: 

• najvyšších úradov krajinského plánovania  
• orgánov regionálneho plánovania  

medzi dvoma, alebo viacerými spolkovými krajinami v rôznych organizačných formách 
(napr. účelový zväz, pracovné spoločenstvo) a na rôznych právnych základoch (napr. 
zákon, štátna zmluva, správna dohoda, verejnoprávna  dohoda). 
 

Plánovacia funkcia krajinského plánovania 
 
Plánovacia činnosť krajinského plánovania sa zakladá na povinnosti spolkových krajín, 
vypracovávať súhrnné a nadradené programy a plány pre ich výsostné územie. 
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Povinnosť vypracovávania týchto plánov a programov neplatí pre krajiny Berlín, Brémy a 
Hamburg. V týchto tzv. mestských štátoch nahrádza programy a plány plán využitia 
plôch. 
 
Súhrnné a nadradené programy a plány majú konkretizovať zásady priestorového 
usporiadania, ako ciele priestorového usporiadania a krajinského plánovania. Ciele 
priestorového usporiadania a krajinského plánovania sú teda záväzné ustanovenia v 
programoch a plánoch krajinského plánovania, ktoré sú potrebné priestorovo a vecne 
pre rozpracovanie a realizáciu zásad priestorového usporiadania, a ktoré budú musieť 
byť zohľadnené pri všetkých priestorovo významných plánovaniach a opatreniach zo 
strany verejných nositeľov plánovacích činností. 
 
V centre krajinsko-plánovacích činností stoja programy a plány a v nich stanovené ciele 
priestorového usporiadania a krajinského plánovania. Vecný obsah týchto ustanovení 
obsahuje: 
 

• dlhodobé prierezové ciele, ktoré majú prispieť k zlepšeniu priestorovej a sídelnej 
štruktúry (napr. rozvoju štrukturálne slabších priestorov, alebo výstavbe 
centrálnych miest) 

• stanovujú priestorovorelevantné odvetvové ciele, aby sa zabezpečili a vytvorili 
priestorové predpoklady  pre  dotknuté  odvetvové  politiky  (napr. určenie lokalít 
pre zásobovacie zariadenia a zariadenia odvozu a likvidácie odpadu 
celokrajinského významu, vyčleňovanie chránených území a pod.). 

 
Plánovacie elementy 
 
Pri stanovení cieľov priestorového usporiadania a krajinského plánovania sa programy a 
plány opierajú o plánovacie elementy koncepčného a inštrumentálneho významu. K nim 
patria predovšetkým kategórie území, systém centier (stredisková sústava), osi,  funkcie 
a smerné čísla/smerné hodnoty/orientačné hodnoty. 
 
Územné kategórie sú podľa istých kritérií ohraničené územia, ktoré sa vyznačujú 
zhodnými znakmi a štruktúrami, resp. majú v nich byť sledované rovnaké ciele.  
 
Systém centier (stredisková sústava) mal pre výstavbu po vojne a má ešte aj dnes, pre 
ďalší rozvoj Spolkovej republiky Nemecko veľký význam. Je to koncepcia hierarchicky 
členeného, celoplošného zabezpečenia obyvateľstva verejnými a súkromnými službami, 
ako aj pracovnými príležitosťami. Táto zabezpečovacia funkcia sa realizuje 
prostredníctvom tzv. centrálnych miest rôznych stupňov. 
 
Osi sú plánovacie prvky, ktoré sa vyznačujú previazaním lineárnych dopravných a 
zásobovacích infraštrukturálnych prvkov (pásová infraštruktúra), alebo rôzne hustým 
sledom sídelných koncentrácií. Pritom sa rozlišujú:  
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• osi spojovacie (veľkopriestorovo významné osi) a  
• osi sídelné.  
 

Spojovacie osi sú osi, ktoré sa vyznačujú komunikačnými vzťahmi medzi centrálnym 
miestami rôznych úrovní a ktoré zvlášť v ich priesečníku ponúkajú lokalizačné výhody. 
Sídelné osi sa vyznačujú hustou následnosťou sídiel pozdĺž existujúcich, alebo 
plánovaných smerov miestnej a prímestskej verejnej dopravy. Nepredstavujú 
kontinuálny sídelný pás, ale sú členené voľnými priestormi.  
 
Funkcie - špecifické úlohy, ktoré sú priznané obciam, alebo parciálnym priestorom v 
rámci tzv. priestorovo-funkčného  delenia  úloh  priestorovým  poriadkom  a  krajinským  
plánovaním, tieto funkcie sa môžu tiež prekrývať a byť určené za funkcie preferované. 
 
Smerné  čísla (smerné hodnoty/orientačné hodnoty) - plánovacie normy pre očakávaný, 
alebo želateľný vývoj sú bilancované vo forme:  
 

• pracovných miest 
• počtu obyvateľstva 
• výstavby bytov 
• sídelných plôch 
• plôch výroby alebo infraštrukturálneho vybavenia. 

 
Tieto sú dané buď ako orientačné hodnoty s istým rozptylom - ako cieľová projekcia, 
alebo ako záväzné normy (predstavy pre istý časový úsek/na určité obdobie) a majú tým 
tvoriť jednotný podklad pre všetky druhy verejných plánovaní a opatrení. 
  

 
Zabezpečovacia funkcia (realizačná funkcia) krajinského plánovania 
 
Činnosť krajinského plánovania sa neobmedzuje len na vypracovávanie programov            
a plánov. Krajinské plánovanie má permanentnou koordináciou, zosúlaďovaním                  
a zabezpečovaním tiež prispievať k tomu, aby sa ciele priestorového usporiadania               
a krajinského plánovania presadili a stali skutočnosťou. K tomuto účelu má krajinské 
plánovanie k dispozícii rad účinných realizačných nástrojov. Tieto tvoria nasledujúce 
nástroje: 
 

• procedúra odklonu (odchýlenia sa), 
• pôsobenie na regulačné plánovanie, 
• informačná povinnosť, 
• Správa  o  priestorovom  usporiadaní  (Správa  o  územnom  rozvoji  na  úrovni  

spolku/Správa o  územnom  rozvoji  spolkovej  krajiny, 
• Kataster priestorového usporiadania (informačný systém o území), 
• procedúry priestorového usporiadania, 
• zákaz plánovania a opatrení odporujúcich priestorovému usporiadaniu. 
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5.3. Regionálne plánovanie 
 
S výnimkou Sárska, ako aj troch mestských štátov, si všetky spolkové krajiny zriadili na 
základe Zákona o priestorovom usporiadaní, ako aj prostredníctvom ich vlastných 
zákonov o krajinskom plánovaní pre časti svojich území (regióny) vlastné priestorové 
plánovanie - regionálne plánovanie. Regionálne plánovanie má konkretizovať programy 
a plány dotknutej krajiny/jednotlivých krajín. K tomuto účelu majú nositelia regionálneho 
plánovania vypracovať regionálne plány, ktoré vzhľadom na programy a plány na 
krajinskej úrovni podliehajú porovnateľným postupom. Aj vecnému obsahu regionálnych 
plánov stanovuje priestorové usporiadanie a krajinské plánovanie záväzné ciele, 
konkretizované na úroveň toho ktorého regiónu. 
 
Regionálne plánovanie je spojovacím článkom medzi štátnym krajinským plánovaním a 
komunálnym smerným plánovaním. V tejto sprostredkovateľskej funkcii sa regionálne 
plánovanie pohybuje na ostrí noža, na jednej strane má celoštátnu zodpovednosť, na 
druhej strane je garancia samosprávnej zvrchovanosti obcí. Z právneho a vecného 
hľadiska je regionálne plánovanie, ako súčasť krajinského plánovania úlohou štátu. Z 
organizačného a politicko-plánovacieho pohľadu je možné regionálne plánovanie 
hodnotiť ako spoločenskú úlohu štátu a samosprávy. 
 
Regionálne plánovanie je úloha, prenesená na regionálnych nositeľov plánovacích 
činností, spočívajúca v určení želaného priestorového usporiadania a vývoja parciálnych 
priestorov (regiónov)  spolkových  krajín   spracovaním  súhrnných  nadmiestnych a 
nadradených programov a plánov. Regionálne plánovanie je takto priestorovým 
usporiadaním parciálnych priestorov, resp. regiónov spolkových krajín. Regionálne 
plánovanie má konkretizovať programy a plány krajinského plánovania a stanoviť 
regionálne ciele priestorového usporiadania a krajinského plánovania. Regionálne  
plánovanie  predstavuje  dôležitý spojovací článok medzi nadmiestnymi predstavami o 
vývoji spolkovej krajiny a konkrétnym stanovením využitia priestoru na lokálnej úrovni 
prostredníctvom regulačného plánovania. 
 
Zákon o Priestorovom usporiadaní dáva spolkovým krajinám možnosť výberu z dvoch 
organizačných modelov: 
 

• nositeľom regionálneho plánovania je plánovacie  spoločenstvo, vytvorené 
združením alebo zväzom obcí, 

• alebo  nositeľmi  regionálneho plánovania sú samotné štátne úrady. V tomto 
prípade sa obce a združenia obcí zúčastňujú na regionálnom plánovaní v rámci 
formálnej  procedúry. 

 
V praxi sa aplikujú obe organizačné formy, pričom ich spolkové krajiny zčasti podstatne 
modifikovali. 
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Zákon o priestorom usporiadaní neobsahuje s ohľadom na zvrchovanosť spolkových 
krajín žiadnu definíciu pojmu región. Keďže definície a vymedzenie regiónov nemôžu byť 
dostatočne vedecky zdôvodnené, je politický vplyv pri tvorbe regiónov mimoriadne silný. 
 
V  súvislosti  s  vypracovávaním  regionálnych  konceptov rozvoja a operačných 
programov sa v rastúcej miere realizujú regionálne konferencie. Tvoria 
predovšetkým pri komplexnom formulovaní  regionálnych problémov štartovací impulz 
pre informačný a schvaľovací proces s aktérmi regiónu, zvlášť zástupcami oborových 
rezortov, ale aj čo najširšou verejnosťou. Regionálne konferencie vyžadujú, podobne 
ako okrúhle stoly, diskusie a pod., kompetentného moderátora. Pokiaľ je k dispozícii 
osobnostný a vecný potenciál, môže byť táto úloha prebratá regionálnym plánovaním. 
Vzhľadom k priestorovým veľkostným škálam a obsahovému rozsahu mnohých 
regionálnych problémov mala by byť regionálna konferencia organizovaná na báze 
deľby práce. Preto môžu byť zriadené napríklad pracovné skupiny, regionálny poradný 
zbor, regionálna kancelária, alebo rozvojová agentúra. 
 
Regionálne plánovanie koordinuje problematiku územného rozvoja na supralokálnej 
úrovni prekračujúc hranice obcí. Zastupuje všeobecné záujmy regiónu voči 
partikulárnym záujmom lokálnych autorít. V súlade so spolkovým zákonom má nezávislý 
legitímny mandát na: 

• prípravu a aktualizáciu regionálneho plánu 
• integráciu krajinného rámcového plánu regiónu do regionálneho plánu, 
• poradnú činnosť voči lokálnym plánovacím autoritám, verejným a privátnym 

subjektom a plánovacím agentúram 
• spolupracovať na príprave a aktualizácie krajinských plánov rozvoja 

a sektorálnych plánoch rozvoja spolkovej krajiny 
• byť zaangažovaný v procesoch priestorového plánovania 
• spolupracovať v krajinskom sektorálnom plánovaní 
• preberať iniciatívu v regionálnej politike s cieľom podporiť a rozvíjať región 
• spolupracovať s regionálnymi agentúrami na spoločných programoch. 

 
 
 

5.4. Regulačné / lokálne plánovanie. 
 
V nemeckej legislatíve je vo vzťahu k lokálnej úrovni riadenia priestorového rozvoja, 
ktorá, na rozdiel od SR nespadá pod Zákon o priestorovom usporiadaní  potrebné 
rozlišovať dve roviny a to: 
 

• právo v oblasti stavebného poriadku (právo stavebného dozoru) a 
• právo v oblasti stavebného plánovania (urbanistické právo). 

 
Právo v oblasti stavebného poriadku, nazývané tiež právo stavebného dohľadu, je 
v protiklade k právu stavebného plánovania (urbanistické právo) vyhradené pre 
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zákonodarstvo spolkových krajín, predpisy určené v krajinskom stavebnom poriadku 
platia tomu zodpovedajúc len pre oblasť dotknutej spolkovej krajiny. Predmetom práva 
v oblasti  stavebného poriadku je realizácia stavebných zariadení na pozemku. Dôležitým 
aspektom je pritom dodržiavanie všeobecne prijatých technických a stavebných 
predpisov s cieľom zabezpečiť verejnú bezpečnosť a poriadok. 
 
Právo v oblasti stavebného plánovania, označované tiež ako urbanistické právo, 
reguluje využitie územia a pôdy. Určuje zvlášť, či a akým spôsobom môže byť pozemok 
zastavaný. Toto právo je v kompetencii spolku. Najdôležitejší zdroj práva v oblasti 
stavebného plánovania je Stavebný poriadok modernizovaný v roku 2004 a novelizovaný 
v roku 2006. Ďalšími právnymi zdrojmi vo forme vykonávacích predpisov sú: 
 

• Nariadenie k stavebnému využitiu  - BauNVO (1962, v znení zmien do 1993) 
• Nariadenie ku grafickému značeniu v zastavovacích plánoch (1965 v znení zmien 

do 1990). 
 
Na základe Stavebného poriadku zabezpečujú obce urbanistické plánovanie ako 
regulačné plánovanie vo vlastnej zodpovednosti (plánovacia zvrchovanosť obce). 
Regulačné plánovanie má ako ústredný nástroj urbanistického plánovania úlohu, 
pripraviť a riadiť stavebné a iné využitie pozemkov v obci. Predmetom regulačného 
plánovania je "spôsob využívania" plôch pre isté účely (napr. bývanie, produkciu, 
verejný záujem). Taktiež môžu byť stanovené obmedzenia (napr. výškové hladiny pre 
zastavanie pozemkov, pre podlažnosť a pod.), väzba na určitý účel (napr. byty pre istú 
skupinu osôb) a určené miery pre realizáciu daného využitia (napr. povinnosť zabezpečiť 
protihlukovú ochranu, výsadbu zelene). 
 
Regulačné plánovanie zahrňuje dva stupne dokumentov: 
 

• Plán funkčného využitia plôch je prípravný regulačný plán pre celé  územie 
obce. Je to pre úrady záväzný, obciam prislúchajúci  riadiaci nástroj, ktorý 
zaväzuje plánovacie úrady, avšak nemá žiadny bezprostredný právny účinok 
navonok.  
Na základe zamýšľaného urbanistického rozvoja  a predvídateľných potrieb obce 
predstavuje plán funkčného využitia  plôch v základných črtách druh využitia 
plôch. Plán funkčného využitia  plôch  tvorí  rámec  pre  spracovanie 
zastavovacích plánov. Plány funkčného využitia plôch sa vypracovávajú prevažne 
v mierkach  1:10 000 čiastočne aj v mierke 1:20 000. 

 
• Zastavovací plán je záväzný regulačný plán pre jasne  vymedzenú časť 

územia obce. Je vydávaný uznesením obce vo  forme všeobecne platnej právnej 
normy, a tým je záväzný pre  všetkých obyvateľov. 
Zastavovací plán upravuje právne záväzné nariadenia  urbanistickej organizácie 
územia a tvorí základ ďalších  nevyhnutných opatrení na aplikáciu Stavebného 
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poriadku  (preložky, vyvlastnenie, urbanistická sanácia). Mierka zastavovacích 
plánov je 1:500 alebo 1:1000. 

 
Plán využitia plôch a zastavovací plán sa odlišujú najpodstatnejšie: 
 

• vo vzťahu k priestorovej oblasti platnosti  
• v stupni konkretizácie 
• v špecifikácii ich výpovedí 
• v ich právnej forme 
• v ich právnej účinnosti. 
 

Podliehajú rovnakým pravidlám, zvlášť čo sa týka plánovacích zásad a postupov tvorby 
plánov. 
 
Regulačné plány sa musia podriadiť cieľom priestorového usporiadania a krajinského 
plánovania. Touto hierarchiou zabezpečuje Stavebný poriadok funkčné skĺbenie 
krajinského plánovania a regulačného plánovania. Zároveň sa týmto vyzdvihol 
výnimočný význam krajinského plánovania a jeho funkcia udávať rámcové podmienky 
pre regulačné plánovanie. 
 

Predpisy Stavebného poriadku a Zákona o priestorovom usporiadaní ukladajú nositeľom 
plánovacích  aktivít  v  obciach prispôsobiť regulačné plánovanie cieľom priestorového 
usporiadania a krajinského plánovania, resp. tieto zohľadniť. Zmysel a cieľ oboch 
predpisov spočíva v tom, aby sa dosiahol súlad medzi priestorovo relevantným 
plánovaním a cieľmi priestorového usporiadania a krajinského plánovania. Povinnosť 
prispôsobenia pôsobí tak, že: 
 

• pri vypracovávaní komunálnych, alebo odvetvových  plánov musia byť 
zohľadnené existujúce ciele, 

• komunálne, alebo odvetvové plány by sa mali prispôsobiť  zmeneným, alebo 
novo postaveným cieľom priestorového  usporiadania a krajinského plánovania. 

 
Regulačný plán musí byť prispôsobený cieľom Priestorového usporiadania a krajinského 
plánovania  nielen  vtedy,  keď sa obcou schvaľuje, ale aj neskôr musí zostať v súlade s 
týmito cieľmi. Za  istých  okolností sa môže stať neplatným, keď nie je dlhodobo v 
súlade s cieľmi priestorového a krajinského plánovania. 
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Prehľad kompetencií lokálnej autority v procese regulačného plánovania prináša 
nasledujúca tabuľka: 
 
Kompetencie 
lokálnych autorít 

príprava a 
aktualizácia 

záväznosť právne možnosti 
negácie 

plán využitia plôch nevyhnutnosť na 
základe Zákona, 
plánovací horizont 
15 rokov 

záväzná pre verejnú 
správu 

podanie na správny 
súd 

zastavovací plán nevyhnutnosť na 
základe Zákona 

záväznosť pre obec 
všeobecne 
záväzným 
nariadením 

odvolanie na vyšší 
správny súd 
a podanie na 
správny súd 

iné právomoci dané 
Stavebným 
poriadkom 

podľa uváženia 
alebo povinne 

záväznosť pre obec 
všeobecne 
záväzným 
nariadením 

odvolanie na vyšší 
správny súd 
a podanie na 
správny súd 

 
 
 
 

6. Vzťah odvetvové plánovanie a územné plánovanie 
 

Krajinské, regionálne a regulačné plánovanie sú komplexnými plánovacími procesmi, 
keďže ich priestorotvorné rozhodnutia sú orientované na koordináciu a zhrnutie 
všetkých priestorovo relevantných plánovaní a opatrení. Od týchto súhrnných plánovaní 
je potrebné odlišovať odvetvové plánovania pripravujúce a uskutočňujúce systematické 
opatrenia, ktoré sú nutné pre rozvoj istých, ohraničených vecných, resp. odvetvových 
oblastí. 
 
Odvetvové plánovania realizujú vždy príslušné odvetvové úrady (odvetvové ministerstvá 
spolku a krajín, komunálne územné subjekty /spoločenstvá/ a iné verejnoprávne 
subjekty) ako systematickú prípravu a realizáciu opatrení, ktoré sú obmedzené na vývoj 
určitého oboru. Priestorovo pôsobiace je odvetvové plánovanie vtedy, keď zároveň, 
priamo alebo nepriamo, ovplyvňuje vývoj priestorového usporiadania. Dôležité 
priestorovo pôsobiace plánovanie sa vzťahuje na odvetvia dopravy, energetiky, 
odpadového a vodného hospodárstva. Tieto druhy odvetvového plánovania disponujú 
príslušnými právnymi východiskami (napr. spolkový Zákon o diaľnicach, Zákon o 
vodnom hospodárstve), v ktorých sú na základe tzv. Klauzuly o priestorovom 
usporiadaní uplatnené požiadavky Priestorového usporiadania a krajinského plánovania. 
 
Kvôli svojmu významu pre priestorové plánovanie disponujú najdôležitejšie odvetvové 
plánovania vlastnými právnymi podkladmi. Tieto spolkové zákony sa konkretizujú v 
jednotlivých odvetviach prostredníctvom zodpovedajúcich krajinských zákonov, 
predovšetkým v: 
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• krajinských zákonoch o ochrane prírody, 
• krajinských zákonoch o vode, 
• ako aj v krajinských cestných zákonoch. 

 
V zmysle týchto zákonných noriem sa realizujú odvetvové  plánovania  slúžiace  
predovšetkým  na  realizáciu  projektov verejnej infraštruktúry. K nim patria zámery: 
 

• dopravy (cesty, kanále, letiská a pod.) 
• zásobovania a likvidácie odpadov (energovody,  kanalizačné  zariadenia,  atď.) 
• telekomunikácií  (diaľkových  telefónnych  vedení, rádioreléových trás a pod.)  
• zariadení obrany.  

 
Okrem toho sa v niektorých odvetvových plánoch riešia tiež územné opatrenia na 
zabezpečenie istých verejných záujmov. To platí predovšetkým pre zriaďovanie 
prírodných a krajinných chránených území (chránených krajinných oblastí), 
vodohospodárskych chránených území, ochranných pásiem vojenských zariadení, 
ochranných pásiem okolo letísk. 
 
Odvetvové plánovania sa vyznačujú dvomi rôznymi formami výkonu. Tieto pozostávajú 
jednak z pripravovaných odvetvových plánovaní s inštrumentáriom odvetvového plánu, 
jednak zo schvaľovacích postupov projektu. Pritom je dôležité, v akej právnej forme 
plánovací postup končí. Niektoré odvetvové plánovania sa vyznačujú formalizovanými, 
zákonom upravenými postupmi schvaľovania plánov, ktoré sa končia schvaľovacím 
uznesením. Tento správny akt zahrňuje všetky pre zámer potrebné verejnoprávne 
povolenia. 
 
Okrem toho existuje celý rad odvetvových plánovaní, v ktorých postup nie je 
upravovaný, alebo, kde nie je predpísaná forma ukončenia v podobe správneho aktu 
(napr. plánovanie zásobovania nemocníc). Odvetvové plánovania pôsobia spravidla nad 
rámec zvrchovaného územia jednej obce, a tým môžu byť len obmedzene ovplyvnené 
urbanistickým plánovaním. Preto je odsúhlasenie a koordinácia  s  krajinským  a  
regionálnym  plánovaním  nevyhnutná.   
 
Pre  tento  účel obsahujú zákony o  odvetvovom  plánovaní  tzv.  Klauzuly  
priestorového  usporiadania,  v  ktorých sú zaviazané dotknuté odvetvové plánovania k 
rešpektovaniu požiadaviek priestorového usporiadania a krajinského  plánovania. 
Klauzuly priestorového usporiadania (doložky) sú právne predpisy v Zákone o 
priestorovom usporiadaní, v Stavebnom poriadku ako aj v zákonoch o odvetvovom 
plánovaní, podľa ktorých sa musia pri priestorovo relevantných plánovaniach a 
opatreniach zohľadniť požiadavky priestorového usporiadania a krajinského plánovania, 
alebo sa musia na ňom zúčastniť orgány krajinského plánovania, čo umožní uplatnenie 
požiadaviek priestorového usporiadania a krajinského plánovania. 
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Spolkové krajiny sú povinné pre svoju oblasť v súlade s nadmiestnymi hľadiskami 
vypracovať plány likvidácie odpadov. V týchto plánoch odpadového hospodárstva je 
potrebné určiť lokality pre zariadenia likvidácie odpadov. Plány odpadového 
hospodárstva spolkových krajín musia byť vzájomne zosúladené. 
 
V plánoch likvidácie odpadových vôd sa určujú predovšetkým lokality pre významné 
zariadenia na spracovanie odpadových vôd, ich spádové oblasti, zásady pre spracovanie 
plánov, ako aj nositelia týchto opatrení. Vypracovanie týchto plánov  je upravené 
Zákonom o vodnom hospodárstve. Podľa neho musia spolkové krajiny vypracovať plány 
likvidácie odpadových vôd z nad- miestneho pohľadu. 
 
V rámci agrárnoštrukturálneho predbežného plánovania sa rozlišujú  tri stupne 
plánovania. V prvom stupni sa spracúva rámcový plán pre územie spolkovej krajiny, v 
druhom stupni sa rozpracujú pomocné podklady pre rozhodovanie o výbere opatrení pre 
región a jeho časti. Tretí stupeň agrárnoštrukturálneho predbežného plánovania je  
plánovanie rozvoja vo väzbe na projekty v užšom priestore. Môže sa tiež označiť ako 
predbežné zisťovanie, na ktorého výsledok sa viaže rozhodnutie, či v istom území majú, 
alebo nemajú byť realizované pozemkové úpravy. Východiskovou bázou tohto zisťovania 
je detailné zistenie stavu, ktoré sa popri všeobecných štrukturálnych dátach o priestore, 
ako sú napríklad vývoj obyvateľstva, hospodársky vývoj, migrácia, charakteristiky 
sídelnej štruktúry, bývania, sociálnej a technickej infraštruktúry, dotýka tiež výpovedí o 
prirodzených východiskách poľnohospodárstva (klíma, pôda), o ekonomickej a sociálnej 
štruktúre podnikov a o ekologickej situácii v plánovacom priestore. 
 
Vychádzajúc z tohto zistenia stavu sa zdokumentujú cieľové predstavy možného vývoja 
priestoru a popíšu sa opatrenia, ktoré sú potrebné pre jej realizáciu. Právnym 
podkladom pre agrárno- štrukturálne  predbežné  plánovanie  je  Zákon o spoločenskej 
úlohe "Zlepšenie agrárnej štruktúry a  ochrana  pobrežia". 
 
Pozemkové  právo  obsahuje  všetky  predpisy, ktorých predmetom je územie a pôda. 
V súlade s ústavou Spolkovej republiky Nemecko má spolok pre oblasť pozemkového 
práva kompetenciu konkurenčného zákonodarstva, to znamená, že spolkové krajiny 
majú oprávnenie k prijímaniu zákonov, pokiaľ danú oblasť neupravuje Spolok. Spolkový 
ústavný súd  obmedzil zákonodarnú kompetenciu Spolku na takú oblasť pozemkového 
práva , ktorá je zakotvená v legislatíve stavebného plánovania, naproti čomu 
zákonodarná kompetencia pre legislatívu vo sfére stavebného poriadku zostáva 
spolkovým krajinám. 
 
Plánovaním v oblasti ťažby hnedého uhlia sa určuje rámec pre  nároky ťažby a  
základné smery, ako pristupovať k nevyhnutným zásahom do životného priestoru 
dotknutých ľudí a zásahom do  prírody  a  krajiny.  Plánovanie vo sfére ťažby hnedého 
uhlia je právne zakotvené v zákonoch o krajinskom plánovaní dotknutých spolkových 
krajín Severné Porýnie - Westfálsko, Brandenburgsko a Sasko. Tu sa okrem iného 
prijímajú usmernenia na vymedzenie plánovacích hnedouhoľných oblastí a k obsahom 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                  Nemecká spolková republika 
 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 18 

vypracovávaných plánov v oblasti ťažby hnedého uhlia. Tieto určujú v oblasti ťažby 
hnedého uhlia ciele priestorového usporiadania a krajinského plánovania pre riadené 
plánovanie ťažby hnedého uhlia.  
 
„Plán ťažby hnedého uhlia“ je priestorový a odvetvový  dielčí regionálny plán 
vypracovávaný dotknutými regionálnymi plánovacími zväzmi Saska na základe 
dlhodobých energeticko-politických priorít určených štátnou vládou pre každé územie 
povrchovej ťažby. Plán ťažby hnedého uhlia obsahuje zásady a ciele priestorového 
usporiadania a krajinského plánovania vo vzťahu k rozsahu a pôsobeniu ťažby ako aj 
rekultivácii po ťažbe, ktorým sa musia prispôsobiť banskoprávne prevádzkové plány. 
Dotknuté obce a krajinské okresy, zväzy ochrancov prírody, ako aj ostatní dotknutí 
nositelia verejného záujmu sa zúčastňujú na ich vypracovaní  za účasti verejnosti.  
 
Plán ťažby hnedého uhlia sa schvaľuje regionálnym plánovacím zväzom ako uznesenie a 
je po schválení najvyšším orgánom pre priestorové  usporiadanie a krajinské plánovanie 
a po súhlase dotknutých štátnych ministerstiev je vyhlásený za záväzný.  
 
V  spolkovom  pláne  dopravných trás sa na časové obdobie piatich rokov 
predstavujú stredno a dlhodobé perspektívy dopravného vývoja pre cesty, železnice a 
vodné cesty s dopravným účelom. Pritom cieľom je za možnosti optimálne vzájomné 
zosúladenie jednotlivých oblastí dopravy. Najdôležitejšími koordinačnými nástrojmi 
spracovania spolkového dopravného plánu sú integrované celodopravné prognózy pre 
uvedené dopravné systémy, ako aj jednotné kritéria pre hodnotenie stavebného 
významu a naliehavosti projektov.  
 
Časť  "Spolkové  diaľkové  dopravné  cesty" spolkového plánu dopravných trás dostala 
platnosť v podobe "Zákona o výstavbe spolkových diaľkových ciest". Popri pláne 
dopravných trás je významným nástrojom oborového plánovania v oblasti dopravy 
generel  dopravy. Úlohou generelov dopravy je, v rámci komplexného plánovania pre 
istý priestor vypracovať koncepciu pre zvládnutie dopravy vo všetkých jej druhoch a 
formách vo vnútri dotknutého priestoru a pre zabezpečenie spojenia tohto priestoru s 
jeho okolím. Môže pritom ísť o územie jednotlivého mesta, okresu, regiónu, alebo celú 
spolkovú krajinu.  
 
Namiesto označenia generel dopravy sa zvlášť v úrovni krajín používa označenie celkový 
dopravný plán. Generel dopravy musí postihnúť všetky druhy a formy ( verejnej a 
individuálnej) dopravy, vytvoriť všetky možnosti racionalizácie dopravy ako celku a  pre 
tento cieľ pamätať na cieľavedomú deľbu práce a použitie rôznych dopravných 
prostriedkov. 
 
V rámci pozemkových úprav alebo tiež sceľovania pozemkov má byť prostredníctvom 
spájania a hospodárneho formovania rozdrobeného a neekonomicky štruktúrovaného 
pozemkového vlastníctva, na základe prevádzkovo - ekonomických hľadísk podporená  
poľnohospodárska a lesnícka produkcia. Pritom majú byť prijaté všetky opatrenia, 
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ktorými sa zlepšia základné podmienky hospodárskych podnikov, dosiahne minimalizácia 
nákladov práce a uľahčenie obhospodarovania. Táto pôvodná škála úloh sa časom 
zmenila a ďalej vyvíjala. Dnes je treba sceľovanie pozemkov chápať ako integrálne 
opatrenie nového usporiadania vo vidieckom priestore, ktorého plánovacie a 
pôdoorganizačné pôsobenie ďaleko prerástlo agrárny sektor. Oblasti jeho pôsobnosti  sú 
dnes napríklad tiež starostlivosť o krajinu a ochrana prírody, ochrana pred povodňami, 
ako aj  programy obnovy dediny. 
 
Pre zabezpečenie z hľadiska vývoja životných a hospodárskych pomerov  nevyhnutných 
lesníckych predpokladov  majú byť podľa krajinského práva príslušnými orgánmi 
spracované lesnícke rámcové plány pre jednotlivé lesné oblasti, alebo pre územie 
spolkovej krajiny, alebo jej častí. Rámcový lesnícky plán musí zohľadniť situáciu a 
požiadavky dotýkajúce sa lesných štruktúr, ako aj úžitkovej, ochrannej a rekreačnej 
funkcie lesa. Lesnícke rámcové plánovanie je právne zakotvené v Spolkovom zákone o 
lesoch. 
 
Plán usporiadania zelene je plánovací nástroj pre manažment usporiadania zelene 
v zastavanom území. Je to odvetvový plán ochrany prírody a starostlivosti o krajinu na 
úrovni zastavovacieho plánu. V ňom musia byť dokumentované opatrenia a úmysly 
režimu zelene textami a obrázkami. Plánu usporiadania zelene prislúchajú rôzne úlohy. 
Musí fungovať ako objektovo vztiahnutý: 
 

• kompozičný plán vnútromestských zelených  plôch,   
• nástroj  pre  zabezpečenie  voľných  plôch,  
• plánovací nástroj na prisúdenie funkcií a  štrukturáciu  pre  plochy,  ktoré sa 

nemajú zastavať  
• ako plánovací nástroj na realizáciu cieľov a zásad ochrany prírody a starostlivosti 

o krajinu.  
 
Usmernenia pre plán usporiadania zelene sa prijímajú v rôznych krajinských zákonoch o 
ochrane prírody. 
 
Sprievodný plán starostlivosti o krajinu je textová a mapová dokumentácia 
opatrení ochrany prírody a starostlivosti o krajinu, zameraná na to, aby sa kompenzovali 
zámermi podmienené funkčné narušenia v oblasti prírody a krajinného obrazu, ktoré sa 
technickou realizáciou zámeru nemôžu odstrániť, alebo utlmiť. Tento plán je výsledkom 
plánovacieho procesu (sprievodné plánovanie starostlivosti o krajinu) a je (právne) 
súčasťou toho ktorého odvetvového plánu. Nemá priamu väzbu na integrovaný 
dokument priestorového plánovania avšak ako súčasť odvetvového plánu musí byť jeho 
dopad posúdený v rámci priestorovo-plánovacej klauzuly. 
 
Krajinný plán bol Spolkovým zákonom o ochrane prírody definovaný ako nástroj 
„krajinného plánovania“ zavedený v roku 1976 podľa vzoru niektorých zákonov o 
ochrane prírody. Pritom ide o priestorovo vztiahnutý, prierezovo  orientovaný  plánovací  
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nástroj  na  realizáciu  cieľov  ochrany prírody a starostlivosti o krajinu v osídlenej a 
neosídlenej krajine. Analogicky k priestorovému komplexnému plánovaniu je krajinné 
plánovanie celoplošné a v zásade rozdelené do troch plánovacích stupňov: 
 

• krajinné programy - v nich sa  dokumentujú  pre  oblasť spolkovej krajiny 
nadmiestne požiadavky a opatrenia pre realizáciu cieľov ochrany prírody a 
starostlivosti o krajinu za zohľadnenia princípov a cieľov priestorového 
usporiadania a krajinského plánovania 

• krajinné rámcové plány – v týchto plánoch  sa  pre  časti  spolkových  krajín  
(regióny)  dokumentujú nadmiestne požiadavky a opatrenia na realizáciu cieľov 
ochrany prírody a starostlivosti o krajinu za zohľadnenia zákonov a cieľov 
priestorového usporiadania a krajinského plánovania 

• krajinné plány - spolkový zákon ochrany prírody ponúka napriek tomu priestor 
pre úpravu krajinného plánovania, na základe ktorého niektoré spolkové krajiny 
ako aj mestské štáty upustili od spracovávania krajinných programov. Obsahom 
krajinného plánu  je textová a kartografická dokumentácia lokálnych požiadaviek 
a opatrení na realizáciu cieľov ochrany prírody a starostlivosti o krajinu. Krajinné 
plány sa vypracovávajú,  ako náhle  sú  tieto nutné z dôvodov ochrany prírody a 
starostlivosti o krajinu. Krajinný plán obsahuje v  súlade  so  spolkovým  zákonom  
o  ochrane  prírody dokumentáciu existujúceho stavu prírody a krajiny a jeho 
zhodnotenie, ako aj požadovaný stav prírody a krajiny a preto potrebné 
opatrenia. Krajinný plán je výsledkom plánovacieho procesu: krajinného 
plánovania. 

 
Dokumenty krajinného plánovania podobne ako iné dokumenty odvetvového plánovania 
spravidla pôsobia nad rámec zvrchovaného územia obce a preto osobitá funkcia ich 
harmonizácie v rámci procesov priestorového plánovania prirodzene pripadá regionálnej 
a krajinskej priestorovo- plánovacej úrovni. V zmysle zákona sú povinné všetky 
odvetvové plánovacie činnosti zohľadňovať požiadavky priestorového plánovania.  
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7. Prehľad príslušných právnych nástrojov priestorového 
plánovania 

 
Prehľad a popis obsahu príslušných právnych noriem ako základných nástrojov 
priestorového plánovania prináša nasledujúca tabuľka: 
 
 
Plánovacie 
nástroje  

Právne 
pôsobenie 

Zmysel/obsah  

Národná úroveň 
Správa 
o priestorovom 
usporiadaní  

povinne 

rámec  

Spolkový zákon o priestorovom usporiadaní 
(Raumordnungsgesetz) predpisuje, že Spolkový úrad pre 
stavebníctvo a priestorové usporiadanie musí pravidelne 
spracovávať správy o stave priestorového plánovania a rozvoja 
a perspektívach do budúcnosti. Tieto tzv. správy o priestorovom 
usporiadaní nielen analyzujú súčasné priestorové štruktúry 
a štruktúry osídlenia ale tiež trendy a rozvojové tendencie ktoré 
ovplyvňujú priestorové štruktúry a štruktúry osídlenia. Správy sú 
zdrojom informácií pre sektorálne ministerstvá.  

Úroveň spolkových štátov 
Plány rozvoja 
spolkových krajín   

povinne,  

rámec  

Spolkový zákon o priestorovom usporiadaní ukladá spracovanie 
sumarizačného a nadradeného plán pre celé územie jednotlivej 
spolkovej zemi, tzv. krajinského plánu rozvoja. Tieto plány majú 
koordinovať relevantné priestorové rozvojové a iné aktivity na 
území spolkovej krajiny a sumarizovať ciele, princípy a ostatné 
požiadavky priestorového plánovania. 

Regionálna úroveň 
Regionálny alebo 
územný plán rozvoja 
regiónu 

povinne,  

rámec  

Na regionálnej úrovni rozpracováva zásady a ciele krajinských 
plánovacích dokumentov plán územného rozvoja alebo regionálny 
plán rozvoja (terminológia čiastočne odlišná v jednotlivých 
spolkových zemiach) 

Obecná/lokálna úroveň 
Plán funkčného 
využitia územia, 
Zastavovací plán  

povinne,  

záväzne 

Lokálna úroveň je najdôležitejšia úroveň pre implementáciu 
požiadaviek regionálnej politiky. Funkčné využitie územia je 
predpísané v pláne funkčného využitia územia a v zastavovacom 
pláne. Tieto plánovacie dokumenty sú obsahovo definované 
v Stavebnom poriadku a sú právne záväzné.  

 
 
8. Nástroje plánovania, ktoré majú smerný a informatívny 
charakter  

 
8.1. Spolková až krajinská úroveň plánovania 

 

Spolkový program priestorového usporiadania pre veľkopriestorový rozvoj 
spolkového územia (spolkový program priestorového usporiadania) bol spracovaný na 
základe príslušného uznesenia nemeckého parlamentu spoločne Spolkom a spolkovými 
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krajinami a schválený Ministerskou konferenciou  pre  priestorové  usporiadanie  
14.02.1975. Týmto  programom by sa mali po prvýkrát v rámci koncepcie celkového 
rozvoja priestoru Spolkovej republiky Nemecko stanoviť: 
 

- kvalitatívne ciele, ktoré sa dajú odvodiť zo  Zákona o Priestorovom usporiadaní, 
- ciele rôznych odvetvových plánovaní spolkových  rezortov, 
- ciele rozvoja spolkovej krajiny. 

 
Tento program by mal vytvoriť a ako spoločná koncepcia Spolku a spolkových krajín pre 
celopriestorový rozvoj územia spolku dlhodobo zaisťovať rovnaké životné podmienky pre 
všetkých obyvateľov Spolkovej republiky Nemecko. 
 
Tým, že tento program ako rozhodnutie (odporučenie) Ministerskej konferencie pre 
priestorové usporiadanie nemôže pôsobiť právne záväzne, nedošlo k predpokladanému 
presadeniu a realizácii programových výpovedí. Napriek tomu Spolkový program 
priestorového usporiadania vyvolal v Nemecku procesy priestorovo politického myslenia 
a vzdelávania a podstatnou mierou ovplyvnil prácu vo sfére Priestorového usporiadania 
v spolkových krajinách, a to v metodickom i obsahovom ohľade. 
 
Koncepcia priestorového usporiadania je na základe Zákona o priestorovom 
usporiadaní (§ 1) je plánovacím dokumentom reflektujúcim požiadavku aby sa štruktúra 
celého priestoru Spolkovej republiky Nemecka vyvíjala za zohľadnenia prírodných 
daností, vývoja obyvateľstva, ako aj hospodárskych, infraštrukturálnych, sociálnych a 
kultúrnych požiadaviek a za zohľadnenia nasledujúcich koncepcií, tak aby čo najlepšie 
slúžila slobodnému rozvoju osobnosti v spoločnosti, aby zaisťovala ochranu, 
starostlivosť a vývoj prirodzených základov života, aby dlhodobo zachovávala otvorené 
tvorivé možnosti priestorového využitia a aby poskytovala rovnoprávne životné 
podmienky pre ľudí vo  všetkých parciálnych priestoroch, alebo k tomu viedla. Stanovuje 
princípy Priestorového usporiadania. Tieto sú abstraktnými koncepčnými vecnými 
smernicami pre priestorové usporiadanie v Spolkovej republike Nemecko.  Koncepčné 
predstavy a princípy priestorového usporiadania predstavujú spolu Koncepciu 
priestorového usporiadania a rozvoja priestoru Spolkovej republiky Nemecko. 
 

8.2. Krajinská úroveň plánovania 
 
Krajinské plánovanie je časťou verejnej správy spolkových krajín, ktorá spracováva 
súhrnné, nadmiestne, nadriadené a princípom priestorového usporiadania 
zodpovedajúce programy a plány a koordinuje priestorovo relevantné plánovania a 
opatrenia. Krajiny sú zaviazané zákonom o priestorovom usporiadaní, vypracovať pre 
svoje územie nadradené a súhrnné programy a plány. 
 
Súhrnné a nadradené programy a plány sú centrálnymi nástrojmi krajinského 
plánovania. Pritom je treba si uvedomiť, že ani v zákone o priestorovom usporiadaní, ani 
v krajinských zákonoch o krajinskom plánovaní jednotlivých spolkových krajín nie sú 
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definované pojmy program a plán. Spolkové krajiny si tým vytvorili veľmi rôznorodé 
chápanie pojmov vo vzťahu k svojim plánovacím nástrojom. Zatiaľ čo časť spolkových 
krajín vypracováva tak programy, ako aj plány, ďalšia časť sa obmedzuje len na jeden 
plánovací nástroj. 
 
Programy a plány krajinského plánovania sú textové a výkresové  dokumentácie 
so zákonom definovaným obsahom,  v  ktorých  sú stanovené základné črty cieľového 
priestorového usporiadania a rozvoja prostredníctvom cieľov priestorového usporiadania 
a krajinského plánovania. Okrem toho môžu byť v týchto programoch a plánoch 
stanovené princípy priestorového usporiadania, ktoré nie sú obsiahnuté v zákone o 
priestorovom usporiadaní a ktoré tento kompletizujú a  konkretizujú.  Tieto  sa 
stanovujú vo formálnom postupe sčasti ako zákon, alebo nariadenie. Môžeme odlišovať 
tri druhy programov a plánov krajinského plánovania: 
 

1. Celokrajinské programy a plány, pre ktoré sa v jednotlivých spolkových 
krajinách používajú rôzne názvy, tak napr. krajinský program priestorového 
usporiadania, alebo rozvojový krajinský program, krajinský plán priestorového 
usporiadania, alebo krajinský plán rozvoja. Rozdiely medzi spolkovými krajinami 
sú aj vo vzťahu k tomu či: 
- sa vypracováva tak plán, ako aj program, 
- vypracováva sa len jedna z týchto kategórií, 
- alebo sa spracováva viac programov, resp. plánov, napr.  viacero krajinských 
plánov rozvoja. 
2. Programy a plány pre parciálne priestory spolkovej krajiny, ktoré sa 
opäť v jednotlivých spolkových krajinách nazývajú rôzne, ako napr. regionálny 
plán, regionálny plán priestorového usporiadania, regionálny program 
priestorového usporiadania, alebo plán rozvoja územia. 
3. Odvetvové programy a plány obsahujúce textovú a výkresovú 
dokumentáciu odvetvových zámerov, ktoré formálne  dostali právny charakter 
cieľov priestorového usporiadania a krajinského plánovania. 

 
Doteraz takéto odvetvové plány, resp. programy vypracovala iba spolková krajina 
Bavorsko. 
 
Projekt rozvoja spolkovej krajiny je modelový podporný program pre realizáciu 
cieľov plánu rozvoja spolkovej krajiny Slobodný štát Sasko. Vo vybraných centrách 
strednej kategórie, resp. v centrách nižšej kategórie s parciálnymi funkciami centra 
strednej  kategórie zvlášť v štrukturálne slabých regiónoch sú na základe jednotnej 
koncepcie za účasti všetkých rezortov spojené existujúce možnosti podpory a 
cieľavedome využité pre zlepšenie štruktúry. Rozpočtové prostriedky najvyššieho orgánu 
priestorového usporiadania a krajinského plánovania sa doplnkovo použijú na 
financovanie „medzier“, dofinancovanie, alebo celkové financovanie. Projekt je vedený 
manažérom projektu, ktorý poskytuje obciam pri vypracovaní a výbere podporných 
programov konzultáciu a podporu pri formulácii projektu.  
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8.3. Regionálna úroveň 
 
Regionálne  koncepty  rozvoja  (REK)  s  flexibilnými  operačnými programami  
majú za úlohu, v celoregionálnych kontextoch vyabstrahovať rozvojové perspektívy a 
koordinovať rozhodujúce rozvojové zámery regiónu. Integráciou rôznych regionálnych 
aktérov majú byť na dobrovoľnej báze identifikované, mobilizované a cieľavedome 
prepojené endogénne sily a potenciály regiónu. Regionálny koncept rozvoja má doplniť 
formálne, záväzné a dlhodobo orientované plánovacie nástroje (plány a programy). REK 
je vzhľadom na svoje výpovede nezáväzný a má charakter krátko- až strednodobý. V 
REK sa majú na základe analýzy silných a slabých stránok  a rozvojovej koncepcie 
stanoviť pre región priority, predstaviť opatrenia, predložiť orientačné hodnoty a návrhy 
pre  koordináciu podporných prostriedkov. Vypracovanie plánovacích alternatív pre 
vybrané parciálne problémy, alebo priestory v REK, vedie tiež k zlepšeniu 
akceptovateľnosti plánovania ako celku.  Včas sa tým tiež začnú procesy riešenia 
konfliktov.  
 

8.4. Obecná úroveň  
 

Rozvojové plánovanie mesta (Stadtentwicklungplanung) označuje strategické socio-
ekonomické rozvojové plánovanie obce, ktoré obsahuje cieľové predstavy pre celú 
oblasť rozvoja obce, alebo pre parciálne oblasti. Ním sa stanovuje rámec pre sociálnym, 
kultúrnym a hospodárskym požiadavkám slúžiaci urbanistický vývoj. Tento rámec zahŕňa 
priestorovo pôsobiace investície obce, určuje ich časovú a priestorovú následnosť. 
Plánovaním rozvoja mesta  sa  orientujú rôzne odvetvové plánovania na cieľovú 
predstavu a vzájomne koordinujú. Touto obsažnou oblasťou úloh sa odlišuje plánovanie 
rozvoja mesta od regulačného plánovania, ktorého  úloha  sa  obmedzuje  na  prípravu 
a usmernenie stavebného a iného využitia pozemkov v obci. V  protiklade k regulačným  
plánom  nie je ťažisko plánovania rozvoja mesta v grafickej dokumentácii  budúceho  
priestorového  vývoja, ale zväčša vo verbálnych výpovediach o cieľoch a prostriedkoch 
riadenia vývoja. Plánovanie rozvoja mesta nie je upravené spolkovým právom, avšak je 
prenechaná možnosť obciam, aplikovať tento prostriedok dobrovoľne. 
 
  
V pláne využitia plôch sa majú v hlavných rysoch zdokumentovať pre celé územie 
obce spôsoby využitia plôch vyplývajúce zo zamýšľaného urbanistického rozvoja podľa 
predpokladaných nárokov obce. Plán využitia plôch obsahuje teda predstavy obce o 
budúcom využití pôdy a pripravuje stavebné a iné využitie pozemkov v obci. Zobrazené 
môžu byť predovšetkým stavebné plochy a  územia výstavby, zariadenia obecnej 
potreby, zelené plochy, plochy pre poľnohospodárstvo a lesy. Plán využitia plochy je 
plán záväzný len pre úrady, obsahuje teda záväzok obce samotnej presadiť obsah 
plánu, nemá však voči občanovi žiadnu právnu účinnosť. 
Ak sa v pláne využitia plôch dokumentuje všeobecná miera stavebného využitia, 
dostačuje údaj o podlažnosti, obostavanom priestore, alebo výške budov. 
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8.5. Informatívne plánovacie postupy  
 

S pribúdajúcimi priestorovými konfliktmi a narastajúcou komplikovanosťou a 
komplexitou plánovacích postupov pribúda od polovice  sedemdesiatych rokov záujem o 
informatívne plánovacie postupy. 
 
Pod informatívnymi plánovacími postupmi sa rozumejú neformalizované, nezáväzné, ako 
aj na dohodu orientované plánovacie postupy. Smerujú k tomu, aby sa ešte pred právne 
záväznými plánovacími postupmi v kooperatívnych procesoch odstránili, alebo urovnali 
možné konflikty. Ich zmyslom je prispievať k realizácii priestorovo-štrukturálnych plánov. 
Na druhej strane majú informatívne plánovacie prístupy prostredníctvom včasného a 
komplexného zapojenia dotknutých uľahčiť realizáciu plánovacej aktivity. Priestorové 
plánovanie disponuje na všetkých plánovacích úrovniach informatívnymi plánovacími 
prístupmi. 
 
Ako príklad môžeme uviesť: 
 

• koncepcie regionálneho rozvoja (§ 13 Zákona o priestorovom usporiadaní); 
• siete miest (§ 13 Zákona o priestorovom usporiadaní) 
• zmluvné dohody o príprave a implementácie priestorovo-štrukturálnych plánov (§ 

13  Zákona o priestorovom usporiadaní) 
•  smerné princípy priestorového rozvoja (§ 18 Zákona o priestorovom usporiadaní) 
• informačný systém priestorového plánovania (§ 18 Zákona o priestorovom 

usporiadaní) 
• vzájomné konzultácie (§ 19 Zákona o priestorovom usporiadaní) 
• poradný zbor priestorového plánovania (§ 20 Zákona o priestorovom usporiadaní) 
• regionálne konferencie 
• regionálny manažment a regionálny marketing. 

 
Informovanie a konzultácie sa uskutočňujú v správach: 
 

• o priestorovom usporiadaní a rozvoji spolkových krajín,  
• o metódach priestorového monitoringu,  
• o rôznych formách bilancovania,   
• o  katastri  priestorového  usporiadania,   
• alebo v rámci politiky hospodárenia s plochami. 

 
V poslednom čase pristúpili ako nástroje posudky parciálnych priestorov, regionálne 
konferencie, okrúhle stoly, regionálne rozvojové koncepcie, alebo rôzne formy 
moderovania a mediácie.  
 
Široké spektrum nových foriem hľadania konsenzu mimo tradičných postupov v politike 
a plánovacej správe je možné v ideálnom prípade redukovať na základné typy - 
prejednávanie, postupy moderácie a mediátorské postupy. Tieto tri informatívne 
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plánovacie prístupy s cieľom motivovať spoluprácu v plánovacom procese a uľahčiť 
elimináciu konfliktov je síce formálne možné  dobre rozlišovať, v praxi však tieto 
splývajú. Prejednávania sa vyskytujú v plánovacom procese  s  cieľom  dosiahnuť  istý  
výsledok  a  vyrovnať  výhody  a  nevýhody  medzi  partnermi v  jednaní. Moderátori sa 
využívajú s cieľom spoločne a efektívne riešiť plánovacie problémy. Títo musia prispieť k 
tomu, aby plánovacie procesy prebiehali za možnosti racionálne a kreatívne, aby bol 
priestor pre riešenie problémov využitý v plnej šírke. Najzávažnejšou úlohou moderátora 
je štrukturovať procesy riešenia problémov, včas rozpoznať a odbúrať možné prekážky. 
Aby sa odstránili konflikty spojené s rozdeľovaním alebo zamietavé pozície k istým 
plánovacím zámerom, je zmysluplné zapojiť mediátora. Mediátorské postupy  slúžia 
predovšetkým na sprostredkovanie pri konfliktoch a ich spracovanie. Z troch 
vymenovaných typov postupov sú zďaleka najnáročnejšou a najťažšou úlohou. Od 
mediátora sa predovšetkým vyžaduje citlivosť. Spolupôsobiaci v procese jednania musia 
mať vyslovenú vôľu k spoločnému uchopeniu problému a nájdeniu konsenzu. 
 
 
9. Nástroje plánovania s právnou záväznosťou 
 

9.1. Spolková až krajinská úroveň plánovacích nástrojov 
 
Princípy priestorového usporiadania sú koncepčné zásady pre usporiadanie a vývoj 
priestoru vo forme právnych ustanovení, ktoré platia pre verejných nositeľov 
plánovacích činností a nimi musia  byť  pri  priestorovo  relevantnom  plánovaní a 
opatreniach  vzájomne a podmieňujúco zohľadnené. Sú ustanovené v § 2 Zákona o 
priestorovom usporiadaní. Spolkové krajiny môžu prijímať ďalšie zákonné normy, pokiaľ 
neodporujú tomuto zákonu. Spolkové krajiny sú povinné Princípy priestorového 
usporiadania priestorovo a vecne konkretizovať do cieľov Priestorového usporiadania a 
krajinského plánovania. 
 

9.2. Lokálna úroveň plánovacích nástrojov 
 
Zastavovací plán obsahuje právne záväzné ustanovenia pre urbanistické usporiadanie, 
je odvodený od plánu využitia plôch. Stanovené môžu byť predovšetkým:  
 

• spôsob a miera stavebného využitia,  
• plochy vedľajších zariadení, ako napríklad odstavné plochy a garáže,  
• dopravné plochy  
• zelené plochy. 

 
Zastavovací plán tvorí okrem toho základ pre ďalšie opatrenia, ktoré slúžia naplneniu 
Stavebného poriadku, ako napríklad opatrenia pre hospodárenie s pôdou, vyvlastnenie 
alebo sprístupnenie pozemkov. Zastavovací plán sa prijíma uznesením obecnej rady, 
charakter uznesenia (všeobecne záväzného predpisu) má za následok záväznosť voči 
každému, t.j. aj občania sú zaviazaní obsahom plánu. Podľa stavebného poriadku sa 
rozlišuje "kvalifikovaný" zastavovací plán, ktorý obsahuje minimálne ustanovenia o 
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druhu a miere stavebného využitia, zastaviteľných plochách pozemkov a miestnych 
dopravných plochách, a jednoduchý zastavovací plán, ktorý neobsahuje vyššie uvedené 
predpoklady kvalifikovaného zastavovacieho plánu. V oblasti pôsobnosti zastavovacieho 
plánu, alebo v zastavaných častiach s ňou súvisiacich, môže byť pre zaistenie 
usporiadanej zástavby vrátane infraštrukturálneho pripojenia, alebo pre odstránenie 
stavov, ktoré sú v rozpore so stavebným právom, aplikovaný prostriedok regulácie 
hraníc. Pritom môžu byť vzájomne vymenené susediace pozemky, alebo časti 
susediacich pozemkov, keď toto slúži prevažne verejnému záujmu, na druhej strane 
môžu byť susediace pozemky, predovšetkým rozdrobené pozemky, alebo časti 
susediacich pozemkov jednostranne pričlenené, keď toto je podmienené verejným 
záujmom. Predpokladom pre použitie tohto nástroja je, že pozemky, alebo časti 
pozemkov nie sú samostatne zastaviteľné a pre vlastníka pozemku je týmto podmienené 
zníženie hodnoty nepodstatné. 
 
Pri určení miery stavebného využitia v zastavovacom pláne musí sa vždy určiť podlažná 
plocha, alebo veľkosť zastavanej plochy. Počet celkových podlaží, alebo výška 
stavebných zariadení sa uvádza vtedy, keď bez ich určenia môžu byť dotknuté verejné 
záujmy, a zvlášť obraz miesta a krajinoobraz. 
 
Plán investičného zámeru a napojenia (infraštrukturálneho a dopravného napojenia 
územia)   je nástroj, ktorým je možné okrem zastavovacieho plánu legalizovať 
prípustnosť zámeru. Plán investičného zámeru obsahuje prvky zastavovacieho plánu, 
okrem toho však v dôsledku svojej orientácie na nositeľa zámeru  a  vzťahu k realizácii  
tiež  prvky riešenia plánu. Potom obec môže uznesením rozhodnúť o prípustnosti 
investičného zámeru, ak: 
 

1. zámer nie je možné pripustiť bez vypracovania zmeny, doplnenia alebo zrušenia 
zastavovacieho plánu, 

2. nositeľ zámeru je pripravený a schopný na základe ním predloženého a obcou 
schváleného plánu realizovať investičné zámery a infraštrukturálne a dopravné 
napojenie (plán investičného zámeru a infraštrukturálneho a dopravného 
napojenia) a zaviaže sa realizovať v určitej lehote a uhradiť celkom, alebo 
čiastočne, náklady na plánovanie a infraštrukturálne a dopravné napojenie. Plán 
investičného zámeru a infraštrukturálneho a dopravného napojenia je súčasťou 
uznesenia. 

 

9.3. Ostatné zabezpečovacie, resp. plánovanie realizujúce nástroje 
 
Aby sa dalo zadosť úlohám priestorového usporiadania, potrebuje krajinské plánovanie 
okrem inštrumentária pre vypracovávanie plánov a programov aj ďalší prostriedok, ktorý 
slúži zabezpečeniu, koordinácii a presadeniu krajinsko-plánovacích požiadaviek, resp. 
zosúladeniu iných priestorovo významných plánov a opatrení navzájom a voči 
krajinskému plánovaniu. Nástroje krajinského plánovania (programy a plány) sa preto 
kompletizujú radom zabezpečovacích, resp. plánovanie realizujúcich nástrojov. Tieto 
tvoria nasledujúci katalóg: 
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• procedúra odklonu 
• pôsobenie na regulačné plánovanie 
• informačné povinnosti 
• správy o priestorovom usporiadaní a rozvoji spolkových krajín 
• kataster priestorového usporiadania 
• procedúry priestorového usporiadania 
• zakázanie plánovaní a opatrení nepriaznivých z hľadiska priestorového 

usporiadania 
• iné. 

 

                    
Procedúra odklonu od cieľov predstavuje postup, ktorým je umožnené spolkovým 
krajinám odkloniť sa od cieľov priestorového usporiadania a krajinského plánovania. 
Týmto postupom má byť dosiahnuté  v  rámci  celého  Spolku  plynulé  vyčleňovanie,  
napr.  plôch  pre  bývanie  obcami,  i  keď v jednotlivých prípadoch ciele priestorového 
usporiadania a krajinského plánovania predpokladajú iný spôsob využitia plôch. Možnosť 
odklonu znamená, že uskutočnenie formálneho postupu zmien cieľov, napr. 
regionálneho plánu nie je nutné. Postup odklonu je, odhliadnuc od jeho integrácie  do  
zákonov  spolkových  krajín,  právne  ukotvený  v  Zákone  o  priestorovom  usporiadaní 
v znení z 22.apríla 1993. Samotné stanovenie procesnosti, ako aj určenie predpokladov, 
kedy je možné vzdať sa formálnych procedúr zmien, zostáva spolkovým krajinám. 
 
Pôsobenie na regulačné plánovanie je proces v ktorom orgány priestorového 
plánovania na nadlokálnej úrovni môžu ovplyvniť plánovacie činnosti a rozhodnutia obcí 
napr. vo forme postupov prispôsobenia alebo plánovacích príkazov, s cieľom zaistiť 
naplnenie plánovacích povinností obcí a dosiahnuť zosúladenie ich plánovacích aktivít 
a rozhodnutí s nadradenými. Tým môže byť obec prinútená, na základe požiadaviek 
priestorového usporiadania vypracovať regulačný plán, alebo existujúci regulačný plán 
zmeniť. Vplyvy na regulačné plánovanie patria k nástrojom pre zabezpečenie a realizáciu 
princípov a cieľov Priestorového usporiadania a krajinského plánovania. 
 
Informačná  povinnosť  je nástrojom pre zabezpečenie a realizáciu priestorového 
usporiadania a krajinského plánovania. Informačné povinnosti vo vzťahu k 
nadodvetvovému stanoveniu úloh Priestorového usporiadania a krajinského plánovania 
majú formu: 
 

• oznamovacích a informačných povinností verejných a súkromných nositeľov 
plánovacích činností a opatrení voči úradom krajinského plánovania ako aj 

• vzájomných oznamovacích povinností v oblasti Priestorového usporiadania medzi 
príslušnými úradmi v ich hierarchii, resp. týchto úradov voči verejným a iným 
nositeľom plánovacích činností. 

 
Správy o priestorovom usporiadaní/správy o rozvoji spolkových krajín sú 
periodicky spracovávané správy spolkovej vlády a krajinských vlád pre oboznámenie 
svojich parlamentov a verejnosti so stavom v oblasti Priestorového usporiadania, zvlášť 
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o realizácii cieľov priestorového usporiadania a krajinského plánovania, o priestorových 
vývojových tendenciách, ako aj významných plánovacích zámeroch. 
 
Katastre priestorového usporiadania sú tematické mapové diela, ktoré sa 
vypracovávajú a priebežne doplňujú spravidla v mierka 1:25 000 orgánmi krajinského 
plánovania. Pritom sa zhromažďujú predovšetkým informácie k nasledujúcim oblastiam: 
 

• výstavba a využitie pôdy, 
• zvláštne plochy a územia, 
• dopravné plánovania a zariadenia, 
• spravodajstvo a vojenská/civilná obrana, 
• energia a voda, 
• ochrana prírody a krajinné plánovanie, 
• pamiatková ochrana, pozemkové úpravy a kvalita pôdy. 

 
Katastre priestorového usporiadania poskytujú prehľad o aktuálnych a plánovaných 
nárokoch na plochu. Sú dôležitými podkladmi pre koordináciu odvetvových plánov a 
projektov a pre zosúladenie s princípmi a cieľmi priestorového usporiadania a 
krajinského plánovania. 
 
Procedúra Priestorového usporiadania je krajinsko-plánovacia procedúra, v ktorej 
sú zosúlaďované priestorovo relevantné plánovania a opatrenia vzájomne a s 
požiadavkami priestorového usporiadania a krajinského plánovania. Prostredníctvom 
procedúry priestorového usporiadania sa stanovuje: 
 

• či priestorovo relevantné plánovania a opatrenia sú v súlade s požiadavkami 
priestorového usporiadania a krajinského plánovania, 

• ako môžu byť priestorovo relevantné plánovania  a opatrenia z pohľadu 
priestorového usporiadania vzájomne  zosúladené a realizované. 

 
Spolková vláda určuje právnym nariadením so súhlasom Spolkovej rady zámery, pre 
ktoré musí byť realizovaná procedúra priestorového usporiadania, ak tieto sú 
priestorovo relevantné a majú nadmiestny význam.  
 
Zákaz plánovaní a opatrení nepriaznivých z hľadiska priestorového 
usporiadania znamená podľa zákona o priestorovom usporiadaní, prípustné časovo 
ohraničené nariadenie verejným nositeľom plánovacích činností, zastaviť prácu na 
plánoch a opatreniach, pokiaľ je možné sa obávať, že realizácia cieľov nachádzajúcich 
sa v etape vypracovávania, zmien, kompletizácie, alebo realizácie znemožní, alebo 
podstatne sťaží výkon Priestorového usporiadania, alebo krajinského plánovania. 
 
Proces schvaľovania plánu má úlohu preskúmať prípustnosť priestorovo 
relevantného zámeru za uváženia a zosúladenia záujmov nositeľov zámeru a plánovaním 
dotknutých verejných a privátnych záujmov v istom procese a dospieť k právne 
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záväznému rozhodnutiu. Tento postup je upravený podrobnejšie v zákonoch k správnym 
postupom Spolku a spolkovým krajín. Charakteristickým pre ustanovovanie plánov je, že 
nahrádza všetky, pre zámer potrebné iné úradné rozhodnutia (napr. povolenia, 
schválenia, súhlasy a pod.) a zároveň s právnym účinkom reguluje všetky verejnoprávne 
vzťahy medzi nositeľom zámeru a plánom dotknutými subjektami. Podstatným znakom 
ustanovovania plánu je týmto dané jeho koncentračné a tvorivé pôsobenie. 
 
Postup pri odchýlení  sa od cieľa je špecifickým nástrojom krajinského plánovania 
v Sasku. Najvyšší orgán priestorového usporiadania a krajinského plánovania 
Slobodného štátu Sasko môže v jednotlivých prípadoch povoliť odchýlenie sa od cieľov 
Priestorového usporiadania a krajinského plánovania. Predpokladom pre to je, že na 
jednej strane je odchýlka z pohľadu priestorového usporiadania obhájiteľná a základy 
plánovania neboli negatívne dotknuté. Na druhej strane musí byť odchýlka žiadúca na 
základe zmenenej situácie, alebo nových poznatkov, alebo musí celkovo lepšie 
zodpovedať požiadavkám priestorového usporiadania.  Dotknutým regionálnym 
plánovacím zväzom, spolkom ochrany prírody, ktoré boli uznané podľa paragrafu 29 
zákona o ochrane prírody a dotknutým nositeľom verejného záujmu musí byť dopredu 
daná možnosť sa vyjadriť. Aj iné spolkové krajiny zaviedli postupy pri odchýlení sa od 
cieľa.  
 
Posúdenie významnosti 
Požiadavka zvažovania - určovania významnosti je jednou z dôležitých požiadaviek 
sociálne orientovaného plánovania v právnom štáte. Preto bola vyvinutá pre právo v 
oblasti odvetvového plánovania zvláštna metodika určovania významnosti vrátane 
zvažovania možných zdrojoch chýb v ňom. Táto je vďaka svojmu pôvodu a  orientácii na 
princíp právneho štátu (aj keď s rozsiahlejšou úpravou) aplikovateľná v priestorovom 
plánovaní. Požiadavka určovania významnosti je zakotvená v Stavebnom poriadku. 
Podľa neho sa musia pri spracovaní regulačných plánov vzájomne zvažovať verejné a 
súkromné požiadavky. Toto zaväzuje obce k tomu: 
 

• že sa vôbec uskutočňuje zvažovanie významnosti požiadaviek, 
• že sa pri zvažovaní významnosti požiadaviek posúdi to, čo podľa situácie 

zvažované má byť, 
• že nebude podcenený ani význam dotknutých verejných ani súkromných 

záujmov, 
• že sa neprijme ani taký kompromis medzi nimi, ktorý  nezodpovedá objektívnej 

váhe jednotlivých požiadaviek. 
 
V  rámci procesu zvažovania významnosti nárokov a v súlade s princípom vyváženosti 
vzťahov sa môže obec rozhodovať o uprednostnení jednej a tým nutne o potlačení 
druhej požiadavky. Vo sfére priestorového plánovania zväčša nemajú súkromné 
požiadavky a nároky takú významnosť, ako záujmy spoločenské, reprezentované 
napríklad záujmom obce.  
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Urbanistické nariadenie môže mať rôzne formy. V  Stavebnom  poriadku  sú  ako 
urbanistické nariadenia vymenované:  
 

• stavebné nariadenie,  
• modernizačné  nariadenie,  
• nariadenie  o  uvedení do predpísaného stavu,  
• nariadenie zazelenenia a zbúrania.  

 
Použitie týchto nástrojov pri realizácii zastavovacieho plánu predpokladá, že z 
urbanistických dôvodov je potrebná čo možno najrýchlejšia realizácia opatrení. 
Opatrenia sa musia najprv prerokovať s dotknutými vlastníkmi, podnájomcami a 
nájomcami. Dotknutí musia znášať realizáciu opatrení. 
 
Pod urbanistickými sanačnými opatreniami rozumieme opatrenia, ktorými je 
územie po odstránení urbanistických nedostatkov podstatne skvalitnené alebo 
pretvorené a ktorých jednotná príprava a plynulá realizácia je verejným záujmom. 
Nedostatky tohoto druhu môžu spočívať na jednej strane v substancii, t.j. keď územie 
nezodpovedá svojou existujúcou zástavbou, alebo svojimi inými danosťami všeobecným 
požiadavkám na zdravé podmienky pre bývanie a prácu, alebo bezpečnosť v ňom 
žijúceho, alebo pracujúceho obyvateľstva. Na druhej strane môžu nedostatky spočívať 
vo funkčnosti, keď je územie podstatne negatívne dotknuté v napĺňaní úloh, ktoré mu 
prislúchajú na základe jeho polohy a funkcie. Postup urbanistickej sanácie je stanovený 
v Stavebnom poriadku. Dôležitými krokmi postupu sú pritom: 
 

• prípravné prieskumy,  
• vypracovanie sociálneho plánu,  
• účasť verejnosti,  
• formálne stanovenie sanačného územia,  
• realizácia opatrení pre funkčné usporiadanie 
• stavebné opatrenia 
• uzavretie sanačného procesu. 

 
V stavebno-plánovacom práve (urbanistickom práve) sú v súčasnosti obsiahnuté dve 
úpravy vo vzťahu k urbanistickým rozvojovým opatreniam. Je to:  
 

- prechodné opatrenie obsiahnuté v Stavebnom poriadku vo vzťahu k rozvojovým 
opatreniam, ktorých doba platnosti skončila  

- opätovne do Stavebného poriadku zavedené a novo formulované urbanistické 
rozvojové opatrenia.  

 
Na základe týchto urbanistických rozvojových opatrení by sa mali miestne časti a iné 
časti územia obcí rozvíjať zodpovedajúc ich zvláštnemu významu pre urbanistický rozvoj 
a usporiadanie obce, alebo zodpovedajúc cieľovému rozvoju  územia  spolkovej  krajiny, 
alebo regiónu, resp. by mali byť podnietené v rámci nového urbanistického usporiadania 
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k novému vývoju. Opatrenia majú slúžiť zriadeniu pracovných miest a bytov, ako aj 
zariadení všeobecnej potreby a doplnkových zariadení. Jednotná príprava a plynulá  
realizácia  týchto  opatrení  musí  byť verejným záujmom. Obec môže oblasť, v ktorej 
majú byť rozvojové opatrenia realizované, formálne určiť a zámer prijať ako uznesenie 
(rozvojové uznesenie). 
 
Nariadenie o spôsobe stavebného využitia je vydané na základe splnomocnenia v 
Stavebnom poriadku spolkovým ministrom pre priestorové usporiadanie,  stavebníctvo a 
urbanizmus ako nariadenie o stavebnom využití pozemkov. Toto obsahuje predovšetkým 
predpisy o zdokumentovaní a určení spôsobu a rozsahu stavebného využitia, o spôsobe 
výstavby a zastaviteľných plochách pozemku. Toto nariadenie kompletizuje týmto 
Stavebný poriadok vo vzťahu k regulačným plánom a prípustnosti zámerov. V nariadení 
k stavebnému využitiu sa rozlišuje medzi zvláštnymi územiami, ktoré slúžia zotaveniu, a  
ostatnými zvláštnymi územiami.  
 
Pre zvláštne územia sa musí dokumentovať a určiť účel a druh využitia. Pod zvláštne 
územia spadajú aj nákupné centrá a veľkoplošné podniky maloobchodu, ktoré sa môžu 
rozlišovať podľa druhu, polohy a rozsahu a ktoré môžu nie nepodstatne pôsobiť na 
realizáciu cieľov priestorového usporiadania a krajinského plánovania, alebo na 
urbanistický vývoj a usporiadanie. Sem patria aj iné veľkoplošné obchodné podniky, 
ktoré sú s maloobchodom porovnateľné s ohľadom na predaj poslednému spotrebiteľovi 
a na popísané pôsobenia. K ich účinkom patrí zvlášť škodlivé pôsobenie na životné 
prostredie, ako aj účinky na infraštrukturálne vybavenie, na dopravu, zásobovanie 
obyvateľstva v spádovej oblasti, na rozvoj centrálnych  zásobovacích  oblastí  v  obci,  
alebo  iných obciach, na krajinoobraz a obraz miesta a na prírodný režim. Účinky 
takéhoto druhu sa spravidla prejavujú pri závodoch, ktorých podlažná plocha prekračuje 
1200 metrov štvorcových. 
 
Prostredníctvom nástroja všeobecne záväzného nariadenia o zachovaní stavu 
môže obec v zastavovacom pláne, alebo iným predpisom označiť územia, pre ktoré 
platia zvláštne povoľovacie podmienky vo vzťahu k zbúraniu, zmenám, alebo zmene 
využitia stavebných zariadení. V Stavebnom poriadku sú zavedené tri druhy všeobecne 
záväzných nariadení o zachovaní: 
 
1. nariadenie pre zachovanie urbanistickej jedinečnosti  územia na základe jeho 
urbanistickej skladby, 
2. nariadenie  pre zachovanie skladby bývajúceho obyvateľstva  (predpis k ochrane 
prostredia), 
3. nariadenie pre urbanistickú reštrukturalizáciu. 
 
Pri všeobecne záväznom nariadení pre zachovanie urbanistickej jedinečnosti územia ide 
predovšetkým o ochranu obrazu miesta, urbanistickej skladby mesta, krajinoobrazu, 
alebo iných urbanistických, zvlášť historicky, alebo umelecky významných stavebných 
zariadení. Vydanie predpisu o ochrane prostredia je možno napríklad doporučiť pri 
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vnútromestských obytných štvrtiach,  ktoré  sa  ocitli  pod  tlakom  revalorizácie,  na  
ochranu  usídleného  obyvateľstva  pred  vytlačením z nich. Nariadenia pre urbanistickú 
reštrukturalizáciu majú umožniť sociálne adekvátny priebeh  reštrukturalizácie. 
 
 
Reparcelizácia je Stavebným poriadkom upravený postup výmeny pozemkov. Ním sa 
vo sfére platnosti  zastavovacieho  plánu  pre  napojenie,  alebo  nové  stvárnenie istého 
územia novo usporiadajú  zastavané  a  nezastavané  pozemky  takým  spôsobom, že 
vzniknú polohou, formou a veľkosťou účelne vytvorené pozemky. Vlastníci pozemkov 
nestrácajú svoj majetok, ale sa len zrušia staré a vytvoria nové hranice pozemkov. 
Namiesto nezastaviteľných pozemkov získajú vlastníci stavebné pozemky, ktoré sa podľa 
možnosti majú nachádzať v rovnakej polohe, alebo podobnej polohe. Pred novým 
rozdelením pozemkov sa odčlenia plochy, ktoré sú v zmysle zastavovacieho plánu nutné 
pre dopravné a infraštrukturálne napojenie územia. Územie, v ktorom sa má realizovať 
reparcelizácia, má byť ohraničené tak, aby bolo možné reparcelizáciu účelne realizovať. 
 
Vyhradená plocha alebo vyhradený priestor je plocha alebo priestor, v ktorom pri 
zvažovaní konkurujúcich si nárokov na využitie je treba zvláštnu váhu dať na istú 
nadmiestne významnú odbornú požiadavku. Vyhradené plochy napr. slúžia preventívnej 
ochrane funkcií voľného priestoru, alebo potenciálov prírodného priestoru. Majú 
charakter Princípov priestorového usporiadania, neuvažuje sa však o nich s konečnou 
platnosťou a ponúkajú nositeľom plánovania, ktorý sú povinní zohľadňovať princípy 
priestorového usporiadania, zodpovedajúci tvorivý a interpretačný priestor. 
  
Preferovaná funkcia/preferované územie/preferovaná plocha je územie, resp. 
plocha, na ktorej sa na základe priestorovo-štrukturálnych požiadaviek istá funkcia 
uplatňuje prednostne pred inými funkciami a na ktorej  musia  byť  všetky  priestorovo  
relevantné  plánovania a opatrenia s preferovanou funkciou v súlade. Preferované 
územia/preferované plochy majú charakter cieľov priestorového usporiadania: tým sú s 
končenou platnosťou stanovené a neponechávajú svojim adresátom v tomto ohľade 
žiadny priestor pre rozhodovanie, avšak istý manévrovací priestor. Prekrývanie rôznych 
preferovaných území/preferovaných plôch je prípustné len v tom prípade, keď to 
nevedie ku vzniku konfliktov ich využitia. 
 

Vyvlastnenie znamená úplné, alebo čiastočné odňatie vlastníckeho postavenia v 
zmysle ústavy. V  Stavebnom  poriadku je upravené vyvlastnenie pre urbanistické účely. 
Vyvlastnenie má obec k dispozícii ako posledný prostriedok, keď pre realizáciu 
urbanistických cieľov je nutný istý pozemok, alebo isté práva na pozemok a vlastník nie 
je ochotný pristúpiť na predaj, alebo poskytnutie práv. Účely vyvlastnenia, pre ktoré 
môže dôjsť k vyvlastneniu, sú výlučne taxatívne uvedené v Stavebnom poriadku. 
Vyvlastnenie je prípustné vtedy, keď je v záujme všeobecného blaha a cieľ nie je 
dosiahnuteľný iným spôsobom. 
  
Významným nástrojom manažmentu priestorového rozvoja je inštitút odškodnenia. V 
súlade s ústavou smie nastať vyvlastnenie len zákonom, alebo na základe zákona, ktorý 
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upravuje druh a mieru odškodnenia. Tieto pravidlá pre odškodnenie sú v Stavebnom 
poriadku. Odškodnenie môže žiadať ten, ktorého práva boli dotknuté vyvlastnením a 
tým utrpel majetkové škody. V Stavebnom poriadku sa predpokladajú tri spôsoby 
odškodnenia:  
 

- odškodnenie peniazmi 
- odškodnenie pozemkom  
- odškodnenie priznaním iných práv 

      
Keď obec prijala rozhodnutie o vypracovaní zastavovacieho plánu, môže pre zaistenie 
plánu ustanoviť  v  budúcej  plánovacej oblasti uzáveru voči zmenám. Tým môže 
zamedziť tomu, že sa v čase do konca procesu spracovania a schvaľovania 
zastavovacieho plánu uskutočnia také zámery, alebo zmeny v plánovacej oblasti, ktoré 
by sťažili, alebo znemožnili obecné plánovacie zámery.  Uzávera  voči  zmenám sa 
prijíma obcou ako uznesenie. Po dvoch rokoch prestáva platiť a keď si to vyžadujú 
zvláštne okolnosti, je možné ju o jeden rok predĺžiť. 
 
Zariadenia obecnej potreby sú obdobou slovenskou legislatívou definovaných 
verejnoprospešných stavieb. Sú to všeobecne slúžiace stavebné zariadenia, ktoré slúžia 
cirkevným, sociálnym, zdravotníckym a kultúrnym účelom (školy, nemocnice, kostoly a 
pod.). 
 
Expertíza/posúdenie parciálnych priestorov je plánovacím konceptom pre 
prehľadný parciálny priestor (napríklad jeden, alebo niekoľko krajinských okresov) s 
cieľom vypracovať konkrétne a problému zodpovedajúce návrhy riešenia a stratégie 
rozvoja, alebo usporiadania parciálneho priestoru. Používajú sa predovšetkým v 
bavorskom krajinskom a regionálnom plánovaní. 
 
Hlavným cieľom prepojeného systému biotopov, ktorý je obdobou slovenského 
pojmu územného systému ekologickej stability je, zachovať okrem chránených biotopov 
pre každý prírodný priestor kompletnosť všetkých divoko rastúcich rastlín a zvieracích 
druhov. Veľkosť a rozdelenie biotopu v priestore musí byť primeraná tomu, aby bolo 
dlhodobo zabezpečené uchovanie životaschopných populácií. Pre realizáciu prepojeného 
systému  biotopov je nevyhnutná v súlade s týmto určením všeobecného cieľa 
kombinácia nasledujúcich opatrení: 
 

• zabezpečenie veľkých plôch s prvoradou prírodnou funkciou  ako jadier systému, 
• prepojenie životných priestorov do siete vhodnými  lineárnymi, alebo plošnými 

krajinnými štruktúrami (líniové  biotopy) 
• extenzifikácia využití na všetkých plochách, predovšetkým  v poľnohospodárstve. 

 
Vytvorenie prepojeného systému biotopov môže byť vzhľadom na pretrvávajúce 
narušenie prírode blízkych životných priestorov, a tým nastupujúci dramatický ústup 
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živočíšnych a rastlinných druhov, chápané ako jedna z najnaliehavejších úloh ochrany 
prírody a starostlivosti o krajinu. 
 
Monitorovaním priestoru (priestorovým monitoringom) rozumieme štatistické 
uchopenie a kartografické dokumentovanie vývoja a štruktúr v jednotlivých 
štrukturálnych oblastiach istého priestoru ako sú obyvateľstvo, hospodárstvo, trh práce, 
poľnohospodárstvo, cestovný ruch atď.  
 
 
10. Procesnosť územného plánovania 
 
Aj pri vypracovávaní programov a plánov jednotlivých spolkových krajín a ich obsahov 
sa dajú zistiť podstatné rozdiely. Napriek tomu je možné rozpoznať niektoré spoločné 
body, ktoré budú v nasledovnom texte predstavené v zjednodušenej a súhrnnej forme. 
 
Pri vypracovávaní programov a plánov spolkových krajín je potrebné rozlišovať tri 
nadväzne prebiehajúce fázy: 
 

- procedúru spracovania 
- procedúru účasti 
- procedúru získania záväznosti. 

 
Procedúra spracovania spočíva, ako interný úradný postup v rukách vyššieho úradu 
krajinského plánovania. Tento postup zahrňuje vypracovanie programu, resp. návrhu 
plánu, na základe získania všetkých relevantných podkladov (analýz, prognóz, 
dobrozdaní/znaleckých posudkov). 
 
Procedúra účasti slúži ako postup vypočutia a zosúlaďovania pri hľadaní rozhodnutí v 
spolupôsobení  s verejnými nositeľmi plánovacích činností, zvlášť Spolkom a nositeľmi 
komunálnej samosprávy,  s  organizáciami hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho 
života, ako aj poradcami v oblasti plánovania. V tomto postupe je s návrhom programu, 
resp. plánu, oboznámená verejnosť,  a  tým  sú  podrobené  intenzívnej  diskusii  
rôznych  a  protichodných  nárokov a predstáv o využití priestoru.  Veľký význam má 
proces účasti pre obce.  Rozvinutie  záväznosti  cieľov Priestorového usporiadania a 
krajinského plánovania voči obciam sa môže udiať len vtedy, ak sa obce v dostatočnej 
miere podieľali na stanovení cieľov. Tým  má  byť  zabezpečené, aby podnety a návrhy 
obcí boli zahrnuté do krajinsko-plánovacieho rozhodovacieho procesu. 
 
Procedúra získania záväznosti je právne najdôležitejší akt a slúži tomu účelu, aby sa v 
programoch a plánoch stanovené ciele priestorového usporiadania a krajinského 
plánovania stali záväznými pre verejných nositeľov plánovacích činností. Toto sa 
uskutočňuje prostredníctvom: 
 

• schválenia zákonných uznesení, 
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• uznesení krajinských vlád, 
• schválenia, vyhlásenia záväznosti, ustanovenia prostredníctvom  úradu 

krajinského plánovania. 
 

Procedúra končí zverejnením. 
 
 
11. Trendy vývoja v legislatíve a praxi plánovania 
 
30. júna 2006 Konferencia ministrov zodpovedných za priestorové usporiadanie (MKRO) 
prijala nové hlavné princípy a stratégiu priestorového rozvoja Nemecka. Tento 
dokument nahradil v roku 1993 vydané hlavné princípy politiky priestorového 
plánovania, keďže vývoj rámcových podmienok priestorového usporiadania s od roku 
1993 významne zmenil. Kľúčovými zmenami sú predovšetkým zmeny demografického 
vývoja, procesy globalizácie a európskej integrácie a tiež zmeny súvisiace s rozvojom 
vedomostne orientovanej spoločnosti. V tomto kontexte sa čoraz viac ozývajú hlasy 
volajúce po modernizácii priestorovo plánovacieho systému. Tieto hlasy výrazne 
zaznievajú v kontexte všeobecnej reformy systému verejnej správy smerujúcej k jej 
zefektívneniu, zrýchleniu procesov a priblíženiu potrebám občanov a ostatných 
subjektov.  
 
V tomto kontexte sa kritizuje tiež klesajúca schopnosť systému priestorového plánovania 
flexibilne a pružne reagovať na požiadavky rozvoja ekonomických aktivít znižujúca 
nielen autoritu priestorového plánovania ale aj konkurencieschopnosť Nemecka ako 
hospodárskeho priestoru.  
 
Čoraz viac sa do popredia dostáva heterogenizácie priestoru a tým aj naplnenia 
požiadaviek na rovnaké životné podmienky definovaných v ústave. V tomto kontexte sa 
podčiarkuje sociálny rozmer priestorového plánovania a nevyhnutnosť zdôraznenia tohto 
princípu v rozhodovaní. Zároveň sa konštatuje, že nové úlohy ale aj nové podmienky 
napĺňania tradičných úloh priestorového plánovania sa nezaobídu bez nových nástrojov, 
resp. bez otvorenia systému priestorového plánovania inovatívnym prístupom 
a metódam.  
 
Termíny ako advokatívne plánovanie, mediácia konfliktov, neformálne plánovacie 
postupy, plánovacie regióny, plánovacie dohody, preberanie plánovacej iniciatívy 
verejnými a privátnymi subjektami mimo územnú správu a podobne zatieňujú pôvodný 
obsah a nástroje tradičného priestorového plánovania. Ďalším jednoznačným 
imperatívom je ekonomizácia nástrojov priestorového plánovania a regionalizácia 
plánovania.  Oslabuje sa celoštátna úroveň, rovnako ako sa prenášajú plánovacie 
aktivity z lokálnej na mikroregionálnu až regionálnu úroveň. Obce nie sú schopné 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť bez spolupráce na týchto úrovniach a tak 
dobrovoľne vstupujú do zoskupení zabezpečujúcich spoločný postup v manažmente 
priestorového rozvoja, prečo im legislatíva vytvára adekvátny priestor.  
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Novými výzvami sú tiež využívanie obnoviteľných zdrojov energie a jeho priestorové 
dôsledky, či otázka rozpadu tzv. rozpadajúcich sa sídiel. 
 
Zvláštna pozornosť sa venuje manažmentu zdrojov, protipovodňovej ochrane 
a revitalizácii konverzných území. Pre riešenie špecifických problémov sa hľadajú nové 
nástroje podpory v rovine finančnej i metodicko-odbornej. Pritom sa rozvíja spolupráca 
s vedeckými inštitúciami, vznikajú nové formy tejto spolupráce v podobe agentúr ako 
spoločných zariadení ministerstiev a univerzít, ktoré sú servisnými pracoviskami v oblasti 
manažmentu priestorového rozvoja na krajinskej úrovni využívajúcimi interakcie 
s akademickým prostredím, jeho kreativitu a disponibilný know how a toky pre jeho 
transfer.  
 
 
12. Vzťah k Európskej úrovni 
 
V roku 1998 vstúpil do platnosti nový Zákon o priestorovom usporiadaní, ktorý ako 
hlavnú úlohu priestorového plánovania na úrovni spolkového štátu definuje spoluprácu 
so spolkovými krajinami na priestorovom plánovaní EU a širšom európskom priestore. 
Táto  definícia je odrazom významu, ktorý Nemecko prisudzuje európskej dimenzii 
priestorového rozvoja. Preto aj jednou z hlavných úloh nemeckého predsedníctva v EU 
bolo posunutie problematiky koordinovaného prístupu k priestorovom rozvoji na úrovni 
EU vpred po období dlhšej stagnácii od prijatia Európskej perspektívy priestorového 
rozvoja E.S.D.P.  
 
Na konferencii vyšších štátnych úradníkov zodpovedných za priestorové plánovanie 
v Lipsku boli pod Nemeckým predsedníctvom prijaté rozhodujúce strategické dokumenty 
v oblasti manažmentu priestorového rozvoja a to Lipská deklarácia dotýkajúca sa 
rozvoja urbánnych území a dokument Teritoriálna agenda EU, ktorá rámcuje budúcu 
politiku EU v oblasti priestorového rozvoja a definuje ju ako integrálnu a kľúčovú pre 
splnenie cieľov a naplnenie hodnôt EU,  pre zabezpečenie udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti európskeho kontinentu.  
 
Osobitná pozornosť sa venuje tak v nemeckej priestorovo-plánovacej legislatíve, ako aj 
v praktickom výkone priestorovo-plánovacej činnosti cezhraničnej a transeurópskej 
spolupráci, transferu a spoločnému vývoju know how na poli priestorového plánovania.  
 
 
13. Zdroje informácií 
 
http://www.gesetze-im-internet.de 
 
Aring, J.: Modernisierung der Raumordnung, 10. Konferenz der Raumplaner und 
Raumplanerinnen NRW, 2007 
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Analýza plánovacieho systému územného rozvoja  
 
Štát: Rakúsko 
 
 
 

1. Úvod 
 
Rakúsky systém priestorového plánovania je jedným z reprezentantov stredoeurópskej 
plánovacej kultúry. Ako príklad bol pre analýzu zvolený z pohľadu najužších interakcií so 
slovenským plánovacím systémom zo starších štátov EU. Zo všetkých analyzovaných 
systémov je najnekonzistenejší a  najmenej vyprofilovaný vo vzťahu k sektorálnym 
plánovacím systémom s priestorovým dopadom. Napriek tomu je inšpiratívny 
kombináciou politického liberalizmu vytvárajúceho priestor pre odbornosť plánovania na 
nadkomunálnej úrovni so silným postavením komunálnej úrovne.  
 
 
2. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 

plánovania 
 

Pojmy „priestorové usporiadanie“ a „priestorové plánovanie“ sa bohužiaľ v Rakúsku 
(pozri napr. označenie príslušných krajinských zákonov), ale ani v Nemecku a 
Švajčiarsku nepoužívajú jednotne. Oba pojmy sa v minulosti vyvíjali a používali rôzne aj 
v deviatich spolkových krajinách Rakúska. 
 
Na jednej strane sa v Rakúsku, s odvolaním sa na pojem „miestne plánovanie“ v článku 
118 Spolkového ústavného zákona 1929 vyvinula pojmová dvojica „miestne plánovanie“ 
a „nadmiestne plánovanie“, ktoré jasne poukazuje na rôzne úrovne, na druhej strane sa 
pojem „priestorové usporiadanie“ v judikatúre Ústavného súdu definuje ako „činnosť“, 
tak aj ako cieľ a výsledok tejto činnosti. Konečne sa pod „priestorovým usporiadaním“ 
rozumie celok opatrení, ktoré sú realizované verejnými orgánmi, v akejkoľvek forme, s 
cieľom rozvíjať alebo formovať priestor v súlade s istými cieľmi. Priestorové 
usporiadanie neznamená teda len plánovanie využitia územia, ale zahrňuje tiež všetky 
ostatné opatrenia, ktoré majú vplyv na spôsob priestorového rozvoja istého územia. 
Priestorové plánovanie znamená v tomto kontexte zvrchované činnosti s cieľom 
integrovaného komplexného plánovania životného prostredia. 

Bude účelné, pojem „priestorové usporiadanie“ používať vo vyššie uvedenom význame v 
budúcnosti jednotne ako označenie pre cieľ a výsledok každej takej činnosti, ktorú je 
možné zahrnúť pod pojem „priestorové plánovanie“. Priestorové plánovanie je chápané 
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ako prípravná činnosť („plánovanie“) na dosiahnutie všeobecnému prospechu slúžiaceho 
využitiu životného priestoru. 
 
 
3. Ciele a úlohy 

 
V zákonoch o priestorovom usporiadaní spolkových krajín Burgenland, Dolné Rakúsko a 
Horné Rakúsko existujú ciele pre nadmiestne a miestne priestorové usporiadanie. Ciele 
je možné zhrnúť do nasledujúcich ťažiskových bodov (v Hornom Rakúsku sú tieto ciele 
záväzné pre miestne priestorové usporiadanie, v Dolnom Rakúsku majú podobu 
predovšetkým plánovacích smerníc): 
 
1. ochrana životného prostredia, úspornejšie zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, 
nasadenie obnoviteľných zdrojov energie, 

2. zabezpečenie a zlepšenie životných podmienok prostredníctvom udržateľného 
využitia zdrojov a hospodárneho nasadenia verejných prostriedkov, 

3. zabezpečenie a zlepšenie kultúrneho rozvoja obyvateľstva, 
4. zabezpečenie a zlepšenie sídelnej štruktúry v súlade s ekológiou a ekonómiou (najmä 
koncentrácia sídelnej štruktúry), zaistenie lokalít zvlášť vhodných pre isté funkčné 
využitie, zamedzenie vzájomného rušenia rôznych funkcií a zohľadnenie vplyvov 
dopravy, 

5. zabezpečenie a zlepšenie priestorových predpokladov pre výkonnú ekonomiku 
vrátane zaistenia surovín, priestorovej koncentrácie závodov a zaistenie existujúcich 
lokalít závodov, 

6. zabezpečenie a zlepšenie priestorových predpokladov pre poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo, 

7. zabezpečenie a zlepšenie základného vybavenia, 
8. úspornejšie zaobchádzanie s pôdou, 
9. zamedzenie extenzívnemu rozvoju osídlenia, 

10. vytvorenie a zachovanie predpokladov pre zotavenie a turistiku, prepojenie 
hodnotných oblastí zelených plôch do siete, 

11. zachovanie a formovanie krajinoobrazu, obrazu miest a lokalít ako aj kultúrnej 
identity sídiel. 

 
Priestorové usporiadanie je predpokladané formovanie územia s cieľom zaistiť najlepšie 
možné využitie a zaistenie priestoru pre život. Pritom je potrebné dbať na: 
 
• zachovanie prirodzených základov života, 
• požiadavky ochrany životného prostredia, 
• predpokladané hospodárske, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, 
• slobodný rozvoj osobnosti v spoločnosti, 
• zabezpečenie podmieňujúcich potrieb pre život, 
• zachovanie fyzického a psychického zdravia obyvateľstva, predovšetkým: 

− ochranou pred hlukom a otrasmi, 
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− ochranou pred znečistením vzduchu, vody a pôdy a 
− ochranou pred nebezpečím dopravných nehôd. 

 
Okrem vyššie uvedených cieľov je v krajinskej legislatíve definovaných „Desať príkazov 
priestorového usporiadania“, ktoré musia byť dodržané predstavujú ciele a princípy pre 
nadmiestne priestorové usporiadanie (priestorové usporiadanie spolkovej krajiny) a 
miestne priestorové usporiadanie (priestorové usporiadanie obcí): 
 
1. ochrana životného prostredia pred škodlivými vplyvmi, ako aj zaistenie vytvorenia 

vyváženého prírodného režimu, 
2. zabezpečenie, alebo zlepšenie priestorových predpokladov pre sociálne rovnoprávne 

životné podmienky a kultúrny rozvoj, 
3. zabezpečenie, alebo skvalitnenie sídelnej štruktúry, ktorá je v súlade s hustotou 

obyvateľstva územia a jeho ekologickou a ekonomickou únosnosťou, 
4. zabezpečenie a zlepšenie priestorových predpokladov pre výkonné hospodárstvo 

vrátane zabezpečenia surovín, ako aj zabezpečenie zásobovania obyvateľstva a 
hospodárstva potrebným tovarom a službami, zvlášť v čase kríz, 

5. zabezpečenie, alebo zlepšenie priestorových predpokladov pre životaschopné a 
výkonné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, zvlášť zlepšenie agrárnej 
štruktúry, 

6. úsporné zaberanie pozemkov pri využití každého druhu, ako aj čo najlepšie zladenie 
tých - ktorých funkcií na území 

7. zabránenie škodlivým zásahom do krajiny, zvlášť vytvoreniu, alebo rozšíreniu 
osídlenia do krajiny 

8. zabezpečenie a zlepšenie funkčnej infraštruktúry, 
9. vytvorenie a zachovanie volných plôch pre zotavenie a turistiku, 
10.  zachovanie a formovanie obrazu mesta a lokality, vrátane rozvoja lokality ako aj 

zachovanie typického obrazu lokality a krajinoobrazu, zásahy do krajiny, ktorým sa 
nedá zabrániť je treba vyvážiť zodpovedajúcimi opatreniami starostlivosti o krajinu. 

 
 
4. Právne postavenie a systém legislatívy 
 
Paralelne k rôznorodosti aktérov v oblasti priestorového usporiadania existuje aj 
pozoruhodné množstvo rôznych právnych nástrojov pre účely plánovania. V tejto 
súvislosti sa vytvorila medzi týmito plánovacími nástrojmi istá hierarchia. Principiálne 
musia byť právne plánovacie akty obsahovo kompatibilné s plánovacími aktmi vyššieho 
rangu.  
 
Jadro právne záväzných plánovacích nástrojov tvoria zákony o priestorovom 
usporiadaní, resp. plánovaní spolkových krajín, ktoré sú obsahovo vybudované akoby 
plánovacie právo 
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Každá spolková krajina vydáva nielen samostatné zákonné normy, ale tiež vykonávacie 
predpisy v podobe tzv. nariadení (Verordnung), ktorými upravuje špecifické vecné 
oblasti. Komplex legislatívnych nástrojov dopĺňajú smernice. Napríklad plánovacie 
smernice sú v Dolnom Rakúsku záväzné pre stanovenie druhov funkčného určenia 
a využitia.  
 
Schéma legislatívy v oblasti plánovania a výstavby v jednotlivých spolkových krajinách, 
a v oblasti oborového plánovania Spolku je prezentovaná v nasledujúcej tabuľke: 
 

 
 
 
5. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného 

rozvoja a inštitucionalizácia 
 
Základný poznatok, že rozdelenie kompetencií zodpovedá rakúskej Spolkovej ústave, 
platí prirodzene aj pre oblasť priestorového plánovania. V  spolkovom ústavnom zákone 
z roku 1929 chýba vo vzťahu k tejto oblasti komplexný stav kompetencií. Z tohto 
dôvodu v r. 1954 Ústavný súd rozhodol, že „plánovité a prognosticky orientované 
formovanie istého územia vo vzťahu k jeho zastavaniu, zvlášť pre obytné a priemyselné 
účely na jednej strane a pre zachovanie dôležitých nezastavaných plôch na strane 
druhej (krajinské plánovanie - priestorové usporiadanie) je principiálne v zákonodarnej a 
výkonnej právomoci jednotlivých spolkových krajín. Pokiaľ však Spolková ústava 
samotná prenáša na Spolok právomoci, ktoré obsahujú plánovacie opatrenia (napr. v 
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železničnej doprave), prislúchajú zákonodarné a výkonné právomoci Spolku. 
Priestorovo-plánovacie aktivity na lokálnej úrovni („miestne plánovanie resp. miestne 
priestorové usporiadanie“) patria k úlohám vykonávaným na základe ústavy obcami v 
ich vlastnej oblasti pôsobnosti. 
 
Z tohto absolútne kompletného prerozdelenia kompetencií na spolkovej úrovni v oblasti 
priestorového usporiadania vyplýva jasná potreba spolupráce a koordinácie veľkého 
počtu jeho „aktérov“. Žiaľ tejto potrebe sa v praxi doteraz nedostáva patričnej 
pozornosti, hoci zo spolkovo-štátneho princípu v spojení s princípom rovnosti vyplýva 
povinnosť vzájomnej dôvery medzi Spolkom a spolkovými krajinami, z ktorej sa 
odvodzuje povinnosť ohľaduplnosti v takej forme, že ten - ktorý zákonodarca by nemal 
negovať, alebo obchádzať záujmy partnerského zákonodarcu (princíp ohľaduplnosti).  
 
Vo vzťahu k priestorovému plánovaniu je dôležité zadefinovanie pojmu „územný 
subjekt“, ktorým je právnická osoba verejného práva, ktorá reprezentuje všetky osoby, 
ktoré sú v priestorovom vzťahu (napr. bydlisko, pobyt) k istému územiu. Existujúce 
územné subjekty sú Spolok, spolkové krajiny a obce. Ich sféra úloh je členená na 
vlastnú pôsobnosť a delegovanú pôsobnosť. 
 
V súlade s vyššie uvedeným sú úrovne priestorového plánovania v Rakúsku nasledovné: 
 
Spolková úroveň 
Napriek rozsiahlym možnostiam vplyvu na priestor nemá spolková úroveň žiadne 
kompetencie  v oblasti priestorového plánovania. Neexistuje tiež spolkový zákon 
o priestorovom usporiadaní. Rakúska priestorovo-plánovacia konferencia 
(Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), ktorá je spoločnou inštitúciou spolku, 
spolkových krajín a obcí má za cieľ koordináciu priestorového usporiadania na 
celoštátnej úrovne a má len odporúčací charakter. 
 
Krajinská úroveň 
Spolkové krajiny sú v Rakúsku v oblasti priestorového plánovania príslušné pre 
zákonodarstvo a plánovanie na nadmiestnej úrovni.  Vzhľadom na chýbajúcu celoštátnu 
úroveň sú v jednotlivých spolkových krajinách rôzne právne východiská priestorového 
plánovania v rámci:  
 

• zákonov o priestorovom plánovaní/usporiadaní,  
• zákonov o obecnom plánovaní, 
• stavebných zákonov.  

 
V oblasti nadmiestneho plánovania majú spolkové krajiny v Rakúsku plánovaciu 
kompetenciu. Preto sa spracúvajú: 
 

• krajinské programy rozvoja (Landesentwicklungsprogramme),  
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• oborové programy (Sachprogramme) napr. v oblasti turizmu, ochrany prírody, 
odpadového hospodárstva, 

• regionálne programy rozvoja (regionale Entwicklungsprogramme), ktoré sú pre 
obce záväzné.  

Krajinské plánovanie je tiež zodpovedné za preskúmanie a schvaľovanie plánov na 
obecnej úrovni.  
 
Úroveň obce 
Obce majú kompetenciu pre miestne priestorové plánovanie (Örtliche Raumplanung). 
Môžu prijať rozhodnutia v rámci vlastných pôsobností. Vo väčšine spolkových krajín sú 
k dispozícii nasledovné nástroje na úrovni obcí:  
 

• miestna koncepcia rozvoja (Örtliches Entwicklungskonzept),  
• územný plán – plán funkčného využitia územia (Flächenwidmungsplan),  
• zastavovací plán (Bebauungsplan).  

 
Starosta je stavebným úradom prvej inštancie a obecná rada stavebným úradom druhej 
inštancie. 
 

 
 
 
Pre hierarchiu plánovacích rozhodnutí je dôležitá existencia inštitútu nadradeného 
plánovacieho aktu, čo je určenie istého využitia, alebo obmedzenie využitia plochy 
pozemku právnym predpisom spolkovej krajiny, alebo Spolku. Takýmto je napríklad 
určenie trasy ciest, vyhlásenie pozemku za pozemok železníc, za územie ochrany 
prírody, alebo chránené vodohospodárske územie, alebo za chránené vodárenské 
územie, za chránený les, za vojenské územie s uzáverou, za bezpečnostnú zónu letiska a 
pod. 
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Podľa zákonov o priestorovom usporiadaní spolkových krajín nesmú byť miestne 
programy priestorového usporiadania (plány využitia plôch) obcí v rozpore s platnými 
nadmiestnymi plánmi. To znamená, že sa pri vypracovaní miestnych programov 
priestorového usporiadania musia premietnuť právne záväzné nadmiestne plány do 
plánu využitia plôch. Pri zmene miestneho programu priestorového usporiadania (plánu 
využitia plôch) musia sa do neho zapracovať medzitým schválené nadmiestne plány. 
 

Podľa nálezu ústavného súdu je treba v spolkovom štáte vychádzať z toho, že záujmy 
spolku a spolkových krajín, aj keď sú tieto riešené zákonom, je potrebné vzájomne 
zosúladiť. Legislatívno-politický manévrovací priestor zákonodarnej autority je preto tak 
obmedzený, že nesmú prijať také úpravy, ktoré sa javia ako vecne neoprávnené 
obmedzenie účinnosti úprav partnerského územného subjektu.  

 

Ústavou daná povinnosť ohľadu nedovoľuje týmto zákonodarcovi jedného územného 
subjektu negovať záujmy zákonodarcu iného územného subjektu a obchádzať jeho 
zákonné úpravy. Táto povinnosť ho zaväzuje, uskutočniť zváženie vlastných záujmov v 
kontexte záujmov iného územného subjektu, ktoré vedie k ich rovnovážnemu 
zohľadneniu a následne priať len takú úpravu, ktorá vedie k takémuto rovnovážnemu 
stavu. Táto povinnosť zaväzuje každého zákonodarcu, vziať do úvahy kompetencii 
primerané záujmy partnerského územného subjektu. Medzi typické plánovacie aktivity 
dotýkajúce sa záujmov partnerských subjektov patrí plánovanie prekračujúce hranice 
územných subjektov.  
 
Popis hierarchie a kompetencií v priestorovom plánovaní bez spomenutia poradných 
orgánov v oblasti priestorového plánovania na krajinskej i regionálnej úrovni.  
 
Ako poradný zbor krajinskej vlády v Burgenlande v záležitostiach priestorového 
usporiadania je pri úrade krajinskej vlády zriadená rada pre priestorové plánovanie. 
Táto pozostáva z 12 členov. Predseda rady pre priestorové plánovanie je člen krajinskej 
vlády, ktorému podliehajú záležitosti priestorového plánovania. Ten člen krajinskej 
vlády, ktorému podlieha dohľad nad obcami, je podpredseda.  
 
Rada pre priestorové plánovanie sa má vyjadrovať k nutnosti vypracovania programov 
rozvoja, k obsahu a určeniu cieľov návrhov programov rozvoja a plánov krajinského 
priestorového usporiadania, k nutnosti vypracovať, alebo zmeniť plány využitia plôch, k 
vhodnosti plánov využitia plôch pre ich povolenie krajinskou vládou a ku všetkým 
záležitostiam priestorového usporiadania, ktoré sú určené na rokovanie krajinskej vlády, 
alebo iným dôležitým záležitostiam priestorového plánovania.  
 
Ako poradný zbor krajinskej vlády v Dolnom Rakúsku záležitostiach priestorového 
usporiadania je pri úrade krajinskej vlády zriadená rada pre priestorové 
usporiadanie. 
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Tejto rade prislúcha vypracovávanie odporúčaní vo veci: 
 

• potrebnosti vypracovania, alebo zmeny nadmiestnych programov 
priestorového usporiadania a nadmiestnych koncepcií rozvoja, 

• vecnej a priestorovej platnosti nadmiestnych programov priestorového 
usporiadania, 

• následnosti nadmiestnych programov priestorového usporiadania, 
• došlých stanovísk k návrhom nadmiestnych programov priestorového 

usporiadania, 
• všetkých iných záležitosti priestorového usporiadania, ktoré im prisúdi 

krajinská vláda. 
 
Rada pre priestorové usporiadanie má zo svojho stredu vytvárať výbory. Jeden výbor 
má pred rozhodnutím krajinskej vlády vypracovávať odporúčania k vhodnosti miestnych 
programov priestorového usporiadania a ich zmien, keď na základe výsledkov postupu 
je možné očakávať, že povolenie by sa malo odmietnuť. Pokiaľ sa nedosiahne o tom vo 
výbore jednotná mienka, prechádza príslušnosť zaujať stanovisko na Radu pre 
priestorové usporiadanie ako celok. 

Rada pre priestorové usporiadanie v Hornom Rakúsku má poradnú úlohu vo vzťahu ku 
krajinskej vláde v dôležitých otázkach krajinského priestorového usporiadania (napr. 
povolenie programov priestorového usporiadania, veľkých infraštrukturálnych projektov, 
posúdenie výsledkov regionálnych rád pre plánovanie) a má vypracovávať 
zodpovedajúce návrhy. Má 16 členov. 
 
Regionálne rady pre plánovanie slúžia dobrovoľnej koordinácii priestorovo 
významných opatrení obcí a iných nositeľov plánovacích aktivít vo vnútri nariadením 
krajinskej vlády určeného regiónu. Tým by sa malo umožniť silnejšie napojenie regiónov 
do rozvoja a plánovania v nadobecnej úrovni a tiež prepojenie miestneho a 
nadmiestneho plánovania. Rokovací poriadok regionálnych rád pre plánovanie je 
upravený nariadením krajinskej vlády. 
 

5.1. Priestorové plánovanie prekračujúce hranice 

Priestorové plánovanie v Rakúsku reflektuje skutočnosť, že optimalizácia priestorového 
rozvoja nie je možná bez spolupráce prekračujúcej hranice, či už na lokálnej, regionálnej 
a krajinskej úrovni alebo na štátne hranice Rakúska. 
 
Priestorové plánovanie prekračujúce spolkové hranice 
Pre cezhraničnú spoluprácu so susediacimi štátmi v oblasti priestorového usporiadania 
boli vytvárané bilaterálne grémiá. Takéto grémium existuje na úrovni Spolku vo forme 
rakúsko-maďarskej a rakúsko-nemeckej komisie pre priestorové usporiadanie, v ktorej 
spolupracujú aj spolkové krajiny Burgenland, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Štajersko 
a Viedeň. Hlavná úloha spočíva v poradnej činnosti v oblasti priestorového usporiadania, 
ktorá je spoločným záujmom a vo vypracovávaní doporučení.  
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Priestorové plánovanie prekračujúce krajinské hranice 
Problematiku priestorového plánovania prekračujúceho krajinské hranice je možné 
rozdeliť do dvoch častí: 

 
- Priestorové usporiadanie prekračujúce krajinské hranice s ostatnými spolkovými 

krajinami 
 
 Pre spoluprácu v oblasti priestorového usporiadania v oblasti krajinskej hranice 

medzi spolkovými krajinami boli vytvorené spoločné komisie pre priestorové 
usporiadanie. Tieto sa stretávajú každé dva roky za predsedníctva riaditeľov krajinských 
úradov a zaoberajú sa otázkami priestorového usporiadania, ktoré sú spoločným 
záujmom. Tým sa eliminujú problémy v oblasti priestorového usporiadania na 
krajinských hraniciach a vzájomne odsúhlasujú, resp. podporujú aktivity, ktoré sú v 
záujme spolkových krajín. 

 
- Priestorové usporiadanie prekračujúce krajinské hranice so susediacimi 

územnými subjektami v susedných štátoch Rakúska       
 
  Na základe dohody medzi Dolným Rakúskom a Horným Rakúskom a Českou 

republikou existuje intenzívna spolupráca so záujmovým územím v ČR, t.j. s regiónmi 
južnej Moravy a južných Čiech. V oboch prípadoch boli dohodnuté dvoj až trojročné 
pracovné programy, ktoré sa vzťahujú na nasledujúce oblasti: 
 

• ochrana prírody, 
• kultúra,  
• vzdelávanie a šport, 
• hospodárstvo a obchod, 
• turistika, 
• zdravotníctvo,  
• ochrana pred katastrofami a záchranná služba,  
• doprava,  
• územné plánovanie (priestorové usporiadanie),  
• obnova dediny a miest,  
• podpora projektov Phare CBC a Interreg II. 

 
Na základe dohody medzi Burgenlandom a susediacimi komitátmi (krajmi) Maďarska 
existuje intenzívna spolupráca v rámci tzv. regionálnej rady. V tejto regionálnej rade sa 
dohoduje spoločná informatívna a odborná spolupráca v otázkach spoločného záujmu v 
oblastiach: 
 

• priestorové usporiadanie,  
• doprava a telekomunikácie,  
• zásobovanie energiou,  



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                                              Rakúsko 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 10 

• ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vôd, veterinárstvo, lesníctvo, 
• veda a kultúra, ochrana pamiatok, 
• hospodárstvo, 
• vzdelávanie, voľný čas, šport a mládež,  
• sociálne veci a zdravotníctvo, 
• verejná bezpečnosť,  
• ochrana pred katastrofami,  
• menšinová politika. 

 
Ďalej sú krajiny Burgenland, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko a Viedeň členmi 
Pracovného spoločenstva podunajských štátov (ARGE Donauländer), v ktorom 
spolupracujú všetky štáty v povodí Dunaja od Bavorska až po Moldavsko v rôznych 
odborných komisiách. Horné Rakúsko a Burgenland sú okrem toho členmi v pracovnom 
spoločenstve Alpen-Adria, do ktorého patrí celkovo 18 regiónov, resp. štátov a ktoré sa 
zaoberajú rovnako problémami cezhraničného záujmu v pracovných skupinách a 
odborných komisiách.  
 
 
6. Vzťah odvetvové plánovania a územné/priestorové plánovanie 
 
V početných oblastiach úloh vyvíja štát na základe jemu v tomto kontexte prisúdených 
zákonodarných a výkonných kompetencií tiež aktivity odvetvového plánovania, ktoré sú 
relevantné pre priestorové usporiadanie. Sem patria napríklad oblasti označovania 
hraníc, železničnej dopravy, leteckej dopravy, lodnej dopravy, spolkových cestných 
komunikácií a telekomunikácií, baníctva a lesníctva, vodného hospodárstva a regulácie 
tokov ako aj výstavby a údržby vodných ciest, vedení vysokého napätia (pri vedeniach 
prekračujúcich hranice spolkových krajín) a pamiatkovej ochrany, pozemkových úprav a 
vojenských záležitostí. 
 
Ako je jasné, disponuje Spolok na tomto základe skutočne mnohostrannou a vyslovene 
silnou odvetvovo plánovacou pozíciou. Napríklad podľa zákona o odpadovom 
hospodárstve z roku 1990 je Spolková vláda príslušná pre určenie lokalít pre zariadenia 
spracovania odpadu. Spolkové ministerstvo životného prostredia určilo vypracovaním 
spolkového plánu odpadového hospodárstva primeraný počet lokalít pre spracovanie 
nebezpečného odpadu. V zákone o lesnom hospodárstve z roku 1975 je na Spolkovú 
vládu prenesená právomoc, určovať priestorovo-plánovacie regulatívy vo vzťahu k lesu, 
pričom tieto majú obsahovať okrem iného dlhodobé plánovanie na báze plánu rozvoja 
lesa. Na základe práva v oblasti vodného hospodárstva sa strategické a vykonávacie 
plány využitia vody schvaľujú Spolkovým ministerstvom poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva atď. Na druhej strane je treba ako istý protipól zdôrazniť, že neexistujú 
žiadne plánovacie povinnosti pre železnice a spolkové cestné komunikácie. 
 
Sektorálne odvetvové plánovacie aktivity sú gestorované príslušnými spolkovými 
ministerstvami za koordinačného pôsobenia Úradu spolkového kancelára. 
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Oborové programy priestorového usporiadania sú obsahovo obmedzené na istý 
predmet a vzťahujú sa priestorovo buď na celé územie spolkovej krajiny, alebo na jeho 
časť (región). 
Tieto programy majú určiť ciele a nevyhnutné právne opatrenia, infraštruktruálne a 
podporné opatrenia spolkovej krajiny s ohľadom na sociálny, hospodársky, kultúrny a 
iný rozvoj spolkovej krajiny. 
 
Krajinská vláda má podľa požiadaviek ustanoviť nariadením rámcové plány ochrany 
prírody. Tieto slúžia ako oborové programy priestorového usporiadania. Rámcové plány 
ochrany prírody môžu byť vypracované pre celé územie spolkovej krajiny (krajinské 
rámcové plány ochrany prírody), alebo pre časti spolkovej krajiny (regionálne rámcové 
plány ochrany prírody). 
Tieto plány musia stanoviť predovšetkým, ktoré územia v zmysle požiadaviek 
krajinského zákona o ochrane prírody hodia za chránené krajinné oblasti, resp. prírodné 
parky, za chránené časti krajiny, alebo ako územia ochrany prírody, alebo by mali byť 
chránené v zmysle ochrany krajiny v oblasti vôd. 
 
Dopravná koncepcia je podľa naliehavosti zoradený zoznam stavebných a 
legislatívnych opatrení pre realizáciu cieľov dopravnej politiky v určenom území.  
Z toho sa odvodzujú nasledovné pracovné kroky: 
 

• zachytenie súčasného stavu a vymedzenie územia riešenia, 
• prognózy budúceho vývoja pre prípad nezmeneného východzieho stavu, 
• určenie dopravnopolitických cieľov, 
• identifikácia budúcich slabých miest dopravného systému, 
• predstavenie jednotlivých návrhov riešenia pre tieto slabé miesta s približnými 

nákladmi a ich dopadov na celý systém, 
• zoradenie návrhov riešení. 

 
Pri rôznych druhoch dopravy sa rozlišujú všeobecne verejná hromadná doprava a 
individuálna doprava. Pri individuálnej doprave sa rozlišuje motorizovaná a ostatná 
individuálna doprava (chodci, cyklisti a pod.) 

Keďže podchytenie všetkých druhov dopravy - verejná hromadná doprava, individuálna 
doprava a výskyt nehôd - je často veľmi nákladné, obmedzujú sa prieskumy na 
rozhodujúce druhy dopravy. Týmito sú napríklad v obci pešia doprava, cyklistická 
doprava, statická doprava v celej sieti a uličná sieť verejnej dopravy, individuálna 
doprava a nehodovosť. 
 
Vzťah nástrojov priestorového plánovania a krajinného plánovania sa 
v Rakúsku definuje normou ÖNORM L 1100, kde sa tiež definujú hlavné obsahy 
krajinnoplánovacích nástrojov. Ako príklad uvádzame paralely priestorovo-plánovacích 
nástrojov a krajinnoplánovacích nástrojov na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni. 
Zatiaľ čo na regionálnej úrovni sú v zmysle zákonov vo väčšine spolkových zemí aspekty 
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krajinotvorby (systémy zelene, plochy ochrany biotopov, a pod.), súčasťou regionálnych 
programov usporiadania, na lokálnej úrovni je problematika ošetrená v samostatných 
výkrese, ktoré je súčasťou lokálneho plánu priestorového usporiadania. Tieto sa 
zaoberajú nielen územím analyticky, ale prinášajú konceptuálne výpovede. 
 
 
 

Pararelnosť priestorovo plánovacích a krajinnoplánovacích nástrojov na 
regionálnej úrovni 

Priestorové 
usporiadanie 

Krajinné plánovanie Mierka 

Program priestorového 
usporiadania 

Krajinný program  1:100 000 

Nadmiestne koncepcie 
rozvoja  

Odvetvové vecné programy 1:50 000 

Regionálny program 
priestorového usporiadania 

Rámcový krajinný plán  1:25 000 -  1:50 000 

 
 
 

Paralelita priestorovo plánovacích a krajinnoplánovacích nástrojov na 
lokálnej úrovni 

Priestorové 
usporiadanie 

Krajinné plánovanie Mierka 

Miestny program 
priestorového usporiadania 

Krajinný plán  1:10 000 

Miestna koncepcia rozvoja Krajinná koncepcia  
Plán funkčného využitia 
územia 

Krajinný plán 1:10 000 

Zastavovací plán Generel zelene 1: 1 000 
 
 
7. Prehľad príslušných právnych nástrojov plánovania 
 
Zákony o priestorovom usporiadaní a priestorovom plánovaní tvoria právnu 
bázu pre priestorové usporiadanie spolkových krajín. Vo Viedni im zodpovedá stavebný 
poriadok. Zákony o priestorovom plánovaní svojou prítomnosťou v právnom systéme 
Rakúska siahajú späť do päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, boli však v 
posledných rokoch podrobené sčasti novelám. 
 
Každá spolková krajina vydáva nielen samostatné zákonné normy, ale tiež vykonávacie 
predpisy v podobe tzv. nariadení (Verordnung), ktorými upravuje špecifické vecné 
oblasti. V Dolnom Rakúsku napríklad problematiku výstavby bytových domov, 
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v Burgenlande problematiku obnovy vidieka, ochranných priestorov, výstavby bytov 
a bytových domov. 
 
Zákony o priestorovom usporiadaní spolkových krajín upravujú na základe rakúskej 
spolkovej ústavy nadmiestne priestorové usporiadanie spolkových krajín a miestne 
priestorové usporiadanie obcí. Spravidla obsahujú tieto zákony základné definície cieľov 
na poli priestorového usporiadania danej spolkovej krajiny a následne predurčujú právny 
rámec pre nadmiestne, ako aj miestne priestorové plánovanie.  
Napriek tomu, že Zákony o priestorovom usporiadaní, alebo Zákony o priestorovom 
plánovaní sú v jednotlivých spolkových krajinách odlišné, jadro ich obsahu možno 
charakterizovať nasledovne: 
 

• pojmy a hlavné ciele priestorového usporiadania, 
• základný výskum,  
• nástroje nadmiestneho plánovania, 
• regionálne programy priestorového usporiadania, 
• programy priestorového usporiadania pre vecné oblasti, 
• nadmiestne koncepcie rozvoja, 
• obsahy nadmiestnych plánov, 
• pôsobenie programov priestorového usporiadania, 
• postupy pri vypracovávaní a zmenách nadmiestnych plánov, 
• konštituovanie a postavenie rady pre priestorové usporiadanie, 
• uzávera pre funkčné využitie, 
• nástroje miestneho priestorového usporiadania, 
• miestny program priestorového usporiadania, 
• plán využitia plôch, 
• obsahy, postupy, zmeny, pôsobnosť miestnych programov priestorového 

usporiadania (plánov využitia plôch), 
• opatrenia pre aktiváciu stavebných pozemkov, 
• stavebná uzávera, 
• náhrada nákladov (ustanovenia o odškodnení), 
• vymedzenie kompetencii vo vzťahu k Spolku a obciam, 
• prechodné ustanovenia. 

 
Ako obdoba slovenských vykonávacích predpisov môžu byť chápané nariadenia 
krajinských vlád, napríklad nariadenie ku grafickému značeniu - legendám plánov 
spolkových krajín, ktoré upravuje formu a prevedenie plánov využitia plôch, použitie 
istých grafických označení a materiálov ako aj mierku a spôsob grafických znázornení 
typov využitia plôch. V Dolnom Rakúsku formou nariadení krajinská vláda reguluje 
napríklad problematiku výstavby bytových domov, v Burgenlande problematiku obnovy 
vidieka, ochranných priestorov, výstavby bytov a bytových domov. 
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K právnym nástrojom priestorového plánovania patria aj plánovacie smernice. 
Plánovacie smernice sú v Dolnom Rakúsku záväzné pre stanovenie druhov funkčného 
určenia a využitia: 
 
1. Úsporné určenie pôdy na zastavanie 
2. Zaistenie cenných plôch pre poľnohospodársku a lesnícku produkciu 
3. Zaistenie vhodných stanovíšť pre účely priemyslu a stredného a malého podnikania 

vo výrobe 
4. Stanovenie hustoty obytnej zástavby už pri určení plôch na zástavbu: v centrách 

sídiel musia byť dosiahnuté vyššie hustoty obytnej funkcie, na krajoch naproti tomu 
menšie (60 obyvateľov na 1 ha minimálne, viac ako 200 obyvateľov na 1 ha len so 
zodpovedajúcim zazelenením). 

5. Napojenie plôch určených na zástavbu dopravnými plochami, ohľad na bezpečnosť 
dopravy a na význam dopravy na dôležitých uliciach už pri stanovení nových plôch 
určených pre zástavbu 

6. Zaistenie základnej vybavenosti 
7. Nové funkčné plochy je treba tak určovať, aby vznikali uzatvorené oblasti sídla 
8. Usporiadanie plôch určených na zástavbu mimo rušiacich vplyvov, ale vo väzbe na 

zariadenia voľnočasových aktivít a zotavenia. Plochy určené pre obytnú zástavbu 
musia byť oddelené od závodných a priemyselných území prostredníctvom pásu 
zelene.  

9. Vo vnútri obce majú byť územia pre závody a priemysel určené tak, aby vznikla čo 
najväčšia priestorová koncentrácia závodov. 

10. Je treba dbať na kultúrne a štrukturálne danosti, zvlášť je treba zohľadniť obraz 
sídla a krajinoobraz ako aj historicky, alebo umelecky hodnotné časti územia obce.  

 
 
8. Nástroje plánovania, ktoré majú smerný charakter  
 
Časť nástrojov plánovania nie je prísne záväzná v právnom význame, ale má funkciu 
zásad. Dôležitým príkladom pre túto kategóriu je „Rakúska koncepcia priestorového 
usporiadania“. Pozostáva zo súboru prakticky najdôležitejších problémov v oblasti 
priestorového usporiadania v Rakúsku (napr. v oblastiach politiky životného prostredia, 
regionálnej ekonomickej politiky, osídlenia) a pripája k nim odporúčania. Rakúska 
koncepcia priestorového usporiadania z roku 1991 bola, ako komplexný národný 
koncept pre požiadavky na poli priestorového usporiadania, vypracovaná Rakúskou 
konferenciou pre priestorové usporiadanie (ÖROK) , ktorá je založená na gentlemanskej 
dohode medzi Spolkovou vládou a zástupcami spolkových krajín ako aj obcí. Rakúska 
konferencia pre priestorové usporiadanie funguje ako koordinačná platforma spolupráce 
pre celoštátnu úroveň a je organizačne riadená v rámci Úradu spolkového kancelára. Je 
tiež poverená medzištátnou koordináciou európskych programov priestorového 
plánovania a priestorového rozvoja. 
 
 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                                              Rakúsko 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 15 

9. Nástroje plánovania s právnou záväznosťou 
 
9.1. Prehľad plánovacích nástrojov 

 
Na základe a v rámci ustanovení zákonov o priestorovom usporiadaní resp. plánovaní sa 
následne etabloval systém rôznych plánov, ktoré majú tiež rôznu mieru záväznosti, resp. 
rôzny rozsah záväznosti, a to aj v závislosti od špecifických právnych úprav 
v jednotlivých spolkových krajinách. Vzhľadom k tomu uvádzame nasledujúce 
plánovacie nástroje ako plánovacie nástroje s právnou záväznosťou:  
 
Nadmiestne programy priestorového usporiadania 
V rámci nadmiestneho priestorového usporiadania sú to nasledovné nástroje: 

 
• program priestorového usporiadania (koncepcia priestorového usporiadania) a 

program rozvoja (koncepcia rozvoja), ktoré sa podľa priestorového rozsahu 
pôsobnosti označujú ako: 

• krajinské programy priestorového usporiadania, alebo ako  
• regionálne programy priestorového usporiadania. 

 
Predovšetkým je treba uviesť nadmiestne programy priestorového usporiadania, ktoré 
konkretizujú ciele, o dosiahnutie ktorých sa priestorové usporiadanie snaží a ukazujú 
opatrenia nevyhnutné na ich dosiahnutie. Tieto programy sa odsúhlasujú v krajinských 
vládach a majú právnu kvalitu všeobecných a abstraktných záväzných právnych 
predpisov („nariadení“). Svojou záväznosťou sa zameriavajú na samotné krajinské 
orgány, ako aj obce. Priestorovým záberom týchto programov môže byť alebo celé 
územie spolkovej krajiny, alebo jednotlivé jej časti. Okrem toho je možné tiež zameranie 
na špecifické sektory (napr. plánovacie opatrenia vo vzťahu k zariadeniam 
infraštruktúry, nákupným centrám, turistike alebo likvidácii odpadov). V praxi však 
existujú nadmiestne programy iba pre časť rakúskeho štátneho územia. 
 
Nadmiestna koncepcia rozvoja  
S cieľom zosúladenia predstáv o rozvoji a opatrení spolkovej krajiny môže krajinská 
vláda prijať pre celé územie spolkovej krajiny, alebo pre jednotlivé regióny koncepcie 
rozvoja. V koncepciách tohoto druhu je treba zohľadniť zvlášť tematické oblasti 
hospodárstvo, trh práce, doprava, vývoj obyvateľstva, zdravotníctvo, sociálna 
infraštruktúra a vzdelávanie. 
 

Ako krajinské plánovanie je označované nadobecné, komplexné priestorové 
plánovanie rozvoja a formovania územia spolkovej krajiny v duchu princípov 
priestorového usporiadania a podľa platných zákonných úprav. Orgán krajinského 
plánovania je taká časť verejnej správy v spolkových krajinách, ktorá vypracováva 
komplexné, nadmiestne, nadradené, princípom priestorového usporiadania 
zodpovedajúce programy a plány a koordinuje významné plánovacie činnosti a 
opatrenia.  
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Nadmiestne priestorové plánovanie (krajinské plánovanie) v zmysle zákona o 
priestorovom plánovaní je komplexná preventívna starostlivosť o usporiadanie územia 
spolkovej krajiny, alebo jeho časti zodpovedajúce danostiam prírody, 
predpokladateľným hospodárskym, sociálnym a kultúrnym požiadavkám v záujme 
blahobytu a ochrany prírody. Nadmiestne priestorové plánovanie musí byť zamerané na 
princípy a ciele zakotvené v zákone o priestorovom usporiadaní. 
 
Krajinské programy rozvoja sú koncepcie budúceho priestorového rozvoja spolkovej 
krajiny a majú za cieľ plánovité prognózovateľné formovanie jej územia. 
Dôležité body obsahu krajinského programu rozvoja sú: 
 

• ciele rozvoja spolkovej krajiny, 
• usporiadanie priestorovej štruktúry (napr. centrá, regióny), 
• princípy pre regionálne rozvojové programy, 
• princípy pre odvetvové rozvojové programy, 
• princípy pre miestne priestorové usporiadanie, 
• právne účinky krajinského programu rozvoja. 

 
S porovnateľným obsahom sa tiež používajú pojmy „krajinský program priestorového 
usporiadania“ a „koncepcia pre priestorový rozvoj“ 
 

Krajinský plán priestorového usporiadania člení celé územie spolkovej krajiny za 
zohľadnenia pre nadmiestne priestorové plánovanie platiacich zákonov a cieľov na zóny 
zákazu a zóny vhodné pre realizáciu opatrení - krokov, ktoré sú v značnej miere spojené 
s očakávaním negatívnych dôsledkov ich realizácie na životné prostredie. Ako opatrenie 
v zmysle burgenlandského zákona o priestorovom plánovaní je označované zriadenie, 
podstatná zmena, uvedenie do prevádzky zariadení, ktorých hlavná prevádzka 
predstavuje termické, alebo iné spracovanie, alebo využitie hmoty nebezpečných 
odpadov a odpadových olejov. 
 
Rámcový krajinný plán je nástroj nadmiestneho priestorového plánovania. Slúži 
znázorneniu nadmiestnych požiadaviek a koncepcií opatrení v kontexte s rôznymi na 
kultúrnu krajinu nasmerovanými nárokmi na funkčné využitie. Rovnakým spôsobom slúži 
formulácii konkrétnych rámcových podmienok pre sídelný rozvoj, pre lokalizáciu závodov 
a priemyslu, pre dopravno-plánovacie opatrenia a iné infraštrukturálne opatrenia z 
krajinnoplánovacieho a krajinnoekologického pohľadu. Mierka vypracovania je medzi 
1:20 000 a 1:50 000. 
 
Regionálna koncepcia rozvoja/regionálna koncepcia priestorového 
usporiadania. Tieto koncepcie predstavujú stanovenie cieľov a opatrení pre plánovité 
cieľavedomé formovanie časti spolkovej krajiny (regiónu). Regionálna koncepcia rozvoja 
nemá charakter nariadenia. 
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Regionálne programy priestorového usporiadania sú nástrojom nadmiestneho 
priestorového usporiadania (krajinského plánovania) pre reguláciu priestorového 
rozvoja. Vzťahujú sa priestorovo na ten - ktorý určený región. 

V regionálnych programoch priestorového usporiadania sa majú definovať ciele a 
potrebné opatrenia pre región s ohľadom na prírodný priestor, sídelnú štruktúru a 
získavanie surovín. 
 
Miestne priestorové plánovanie je prípravná plánovacia činnosť pre usporiadanie, 
formovanie a rozvoj územia obce v zmysle princípov a cieľov priestorového usporiadania 
a podľa platných zákonných ustanovení. Prislúcha obciam v ich vlastnom okruhu 
pôsobenia a prebieha ustanovením plánov využitia plôch, zastavovacích plánov, 
parciálnych zastavovacích plánov a zastavovacích smerníc . 
 
Miestne priestorové usporiadanie je priestorové usporiadanie územia obce 
dosiahnuté pomocou priestorového plánovania. 
Nástrojmi miestneho priestorového usporiadania sú: 
 

- miestny program priestorového usporiadania, miestna koncepcia rozvoja, 
- plán využitia plôch, 
- zastavovací plán. 

 
Miestne programy rozvoja (Dolné Rakúsko) miestne koncepcie rozvoja 
(Burgendland, Horné Rakúsko) Veľká rôznorodosť právnych nástrojov plánovania 
vzniká na úrovni obcí. Najprv musia byť, na základe platných zákonov o priestorovom 
usporiadaní, v obciach v jednotlivých spolkových krajinách schválené obecnou radou 
„miestne programy rozvoja“, ktorých úlohou je určiť ciele, o ktorých dosiahnutie sa 
priestorové usporiadanie snaží a tiež kroky, ktoré sú pre ich dosiahnutie nevyhnutné. 
Pritom je treba preskúmať okrem iného ekonomickú relevanciu plánovaných projektov, 
či krokov. Spravidla sú tieto programy pre obec záväzné. Rozvojové koncepcie sú 
koncepčné predstavy stredno a dlhodobého vývoja toho ktorého priestoru (spolkovej 
krajiny, regiónu, obce) na základe výsledkov prieskumov a rozborov.  
 
Miestny program priestorového usporiadania je nariadenie obecnej rady, ktoré 
pozostáva z cieľov a opatrení, ktoré sú nutné pre realizáciu cieľov. Jedným z týchto 
opatrení je plán využitia plôch. Ciele (prírodný priestor, rozvoj sídla, hospodárstvo, 
doprava, infraštruktúra...) a opatrenia sú v úzkej súvislosti s výsledkom prieskumov a 
rozborov a na ich základe vypracovanými koncepciami (napr. krajinárska koncepcia, 
koncepcia dopravy a zvlášť koncepcia rozvoja).  
 
Miestny program priestorového usporiadania má charakter miestnej koncepcie rozvoja a 
pozostáva z plánov, z k nim prislúchajúcich objasnení, ako aj z textu nariadenia. Postup 
pri vypracovaní miestneho programu priestorového usporiadania je upravený v tej - 
ktorej spolkovej krajine rôznym spôsobom. Najdôležitejšie kroky sú tu predstavené na 
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základe dolnorakúskeho postupu. Vstupnými údajmi získanými z prieskumov a rozborov 
pre spracovanie miestneho programu priestorového usporiadania sú najmä: 
 

a) poloha a funkcia obce vo širšom priestore, 
b) opis prírodných priestorových daností obce, 
c) základná vybavenosť (zásobovanie energiou, verejná doprava, zásobovanie 

vodou, kanalizácia, podmienky cestnej siete a pod.), 
d) hospodárstvo vrátane turistického ruchu a zotavenia, 
e) vlastnícke vzťahy pozemkov a opis pôvodnej zástavby pozemkov (rozvoj sídla). 

 
Nadväzujúc na výsledky prieskumov a rozborov sa priestorovo konkretizujú ciele v 
spojení s koncepciami v pláne využitia plôch (1:5000). Jednotlivým pozemkom územia 
obce sa priraďujú druhy určenia a funkčného využitia (napríklad: určenie - plocha 
určená na zastavenie, funkčné využitie - obytné územie, určenie - územie zelene, 
funkčné využitie poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo). 
 
V praktickej politike sú dôležitejšími nástrojmi plánovania na úrovni obcí bezpochyby tzv. 
plány využitia plôch, ktoré sú odsúhlasované obecnou radou ako všeobecné a 
abstraktné právne predpisy („nariadenia“) a majú aj pre majiteľov pozemkov záväzný 
charakter. Úloha týchto plánov spočíva v jadre v stanovení optimálneho modelu využitia 
územia pre celé územie obce. Pre tento účel existuje druh klasifikačného katalógu pre 
druhy využitia územia. Identifikujú sa kategórie územie na zastavanie, plôch zelene, 
dopravných plôch, územie zvláštneho účelu a rezervné plochy. Tieto hlavné kategórie sa 
členia následne podľa rôznych druhov využitia. Napríklad zastavaná plocha sa môže 
ďalej členiť na zastavané plochy v obytnom území, jadrovom území, prevádzkovom 
území, území priemyslu, zvláštnom území (zvláštneho účelu). V rámci plánu využitia 
plôch musí byť každej parcele priradená jedna z vyššie uvedených klasifikačných 
kategórií a následne sa označuje pre konkrétne vhodný druh využitia.  
 

Plán využitia plôch je nariadenie obecnej rady a má členiť územie obce zodpovedajúc 
danostiam prírody a za zohľadnenia odhadnuteľného hospodárskeho, sociálneho a 
kultúrneho rozvoja obce, ako aj cieľov miestneho priestorového usporiadania obce, ako 
aj určovať druhy využitia územia (plochy určené na zástavbu, územie zelene, dopravné 
plochy, rezervné plochy). 

 

Plán využitia plôch pozostáva zo znenia nariadenia a grafického zobrazenia. Okrem toho 
môžu byť priložené písomné vysvetlenia, ktorým neprislúcha žiadna právna záväznosť. 
Forma plánov využitia plôch, zvlášť mierky výkresovej časti a použitie istej grafickej 
legendy v plánoch je upravené tzv. nariadením ku grafickej legende plánov. V Dolnom 
Rakúsku je plán využitia plôch súčasťou programu priestorového usporiadania 
 
Plány využitia plôch ovplyvňujú konkrétne budúce možnosti využitia pozemkov ich 
majiteľmi. Ak by nebolo súčasné využitie s obsahom plánu využitia plôch v súlade, nie je 
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síce vlastník povinný prispôsobiť jeho využitie plánu, avšak v prípade, že by malo byť 
funkčné využitie pozemku zmenené, musí byť toto v súlade s plánom, pokiaľ je preň 
nutné povolenie stavebného úradu. Spravidla by mali byť plány využitia plôch podľa 
zákonov o priestorovom usporiadaní a priestorovom plánovaní spolkových krajín 
prepracovávané každých 5-10 rokov. 
 
Pre toho, kto chce stavať, je určenie stavebného pozemku v pláne nevyhnutnou 
podmienkou pre žiadosť na udelenie stavebného povolenia podľa úpravy stavebného 
poriadku tej - ktorej spolkovej krajiny. S pohľadom na prax sa však kritizuje skutočnosť, 
že plány využitia plôch napĺňajú svoju funkciou stredno a dlhodobých nástrojov 
plánovania iba sčasti, pretože každý nový projekt (napr. výstavba bytov, lokalizácia 
výrobného závodu) môže viesť k modifikácii plánu využitia plôch. Z tohto dôvodu je 
treba zabrániť tomu, aby sa plány využitia plôch, ktoré sú koncipované ako nástroje na 
kontrolu, resp. riadenie miestneho rozvoja, v praxi stali iba kartografickými prehľadmi 
aktuálneho stavu zónovania zastavaných plôch. 
 

Miestna koncepcia rozvoja je časťou plánu využitia územia. Vypracúva sa s 
výhľadom na 10 rokov a obsahuje teda dlhodobé ciele a určenia miestneho 
priestorového usporiadania. Pozostáva z textovej časti s podstatnými výpoveďami o 
ďalšom rozvoji územia obce a doplňujúceho výkresu funkcií. Významnou pritom je 
participácia občanov obce. 
 
Okrem plánov využitia plôch je treba uviesť kategóriu zastavovacích plánov. Tieto 
nástroje, ktoré sú podradené plánom využitia plôch, sa sústreďujú spravidla na určené 
zastavané územie, upravujú napojenie, polohu stavebných objektov a obsahujú predpisy 
pre ich formu. Zastavovacie plány, rovnako ako plány využitia plôch sú schvaľované 
obecnou radou ako všeobecné právne predpisy („nariadenia“). Majú skutočne 
bezprostredné právne dôsledky pre všetkých tých, ktorých stavebné aktivity musia byť v 
súlade s ustanoveniami zastavovacieho plánu. Povolenia sa podľa stavebných poriadkov 
jednotlivých spolkových zemí vydajú len vtedy, keď žiadosť stavebníka zodpovedá 
zámerom plánu využitia plôch a zastavovacieho plánu (pokiaľ je k dispozícii). Plány 
využitia plôch, ako aj zastavovacie plány sú v obci verejne prístupné. Rozlišujú sa 
zastavovacie plány (obsahujú všetky plochy určené na zastavanie a rezervné plochy na 
území obce) a na druhej strane parciálne zastavovacie plány (obsahujú jednotlivé 
územia plôch určených na zastavanie. 
 
Zastavovací plán obsahuje vždy: 
 

• uličné čiary, 
• spôsob zástavby, 
• výšku zástavby, 
• účel/funkciu územia. 
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Podľa toho - ktorého stavebného poriadku spolkovej krajiny môžu zastavovacie plány 
obsahovať ďalšie úpravy, ako napr. určenie stavebných čiar, alebo hustoty zastavania. 
 
Parciálny zastavovací plán je zastavovací plán pre parciálne časti plôch určených pre 
zastavanie. Parciálne časti sú napríklad historické jadro mesta a iné časti mesta, ktoré sú 
opticky oddelené dopravnými plochami s nadmiestnym významom, vodnými tokmi a 
podobne, ale tiež nezastaviteľné časti plôch určených na zastavanie a zóny 
sprístupnenia. 

 

Nariadenie obecnej rady, ktorým sa určujú detaily zastavania a napojenia častí 
územia obce, ktoré sú plánom využitia plôch určené ako plochy na zastavanie, alebo 
rezervné plochy. Je obdobou všeobecne záväzného nariadenia v slovenskej legislatíve. 
 
Plán nebezpečných zón je expertíza, ktorá ukazuje druh, intenzitu a rozsah 
nebezpečí, ktoré predstavujú divé potoky a lavíny. Plán nebezpečných zón okrem iného 
určuje: 
 

a) zóny, ktoré na základe intenzity a frekvencie ohrozenia nie sú vhodné pre stále 
využitie ako sídelný priestor (červené zóny),  

b) zóny, ktoré sú na základe intenzity a frekvencie výskytu škôd zastaviteľné iba 
za istých podmienok (žlté zóny). 

 
Plán usporiadania zelene - generel zelene je plánovacím nástrojom, ktorý 
upresňuje výpovede krajinného plánu predovšetkým v rámci urbanistických rozvojových 
území. Prvoradé je zaistenie priestorovo funkčného usporiadania plôch zelene a prvkov 
zelene vzájomne a vo vzťahu k stavebným zariadeniam. Problémové oblasti ako ochrana 
biotopov, formovanie voľných priestorov a zotavenie sú pritom v centre pozornosti. 
Plánovanie usporiadania zelene je, na rozdiel od rámcového krajinného plánu a 
krajinného plánu, spravidla obmedzené na územie sídla, resp. predstavuje krajinársko-
plánovací odborný podklad pre zastavovací plán. Plánovacia mierka býva od 1:500 do 
1:2000. 
 
Krajinný plán je nástroj miestneho priestorového usporiadania. Plánovací priestor je tu 
krajinný priestor obce, alebo časti obce. Sídelné priestory sú rovnako ako neosídlený 
vonkajší priestor predmetom plánovania (pre celú plochu bezozbytku). Mierka 
spracovania je 1:2000 alebo 1:5000. 
 
Regulačný plán je už historickým pojmom. Podľa ustanovení skorších stavebných 
poriadkov mali obce pri zastavovaní dovtedy nezastavaných väčších plôch, pri 
rozširovaní miest a rozširovaní ulíc vypracovávať plány, ktoré boli označené ako 
regulačné plány. Tieto zodpovedali dnešným zastavovacím plánom a obsahovali 
predovšetkým uličné čiary a výškové kóty nových ulíc. 
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V mnohých obciach Dolného Rakúska platia ešte tzv. „zjednodušené plány využitia 
plôch“, v ktorých sú stanovené využitia plôch len v skladbe:  
 

• plochy určené pre zástavbu,  
• zelené plochy  
• dopravné plochy. 

 
Tieto zjednodušené plány využitia plôch sa viažu k ustanoveniam prvého 
dolnorakúskeho zákona o priestorovom usporiadaní z roku 1968. Podľa v súčasnosti 
platného zákona o priestorovom usporiadaní musia byť tieto zjednodušené plány 
využitia plôch nahradené miestnymi programami priestorového usporiadania. Po 1. 
januári 2001 nesmeli byť viac zjednodušené plány využitia plôch aktualizované. 
 
 

9.2. Druh a formy funkčného využitia plôch definované v plánovacej 
dokumentácii. 

 
Druh stavebného využitia vypovedá o tom, ako môže byť pozemok zastavaný. Pod 
druhom stavebného využitia sa rozumie aj druh možného zastavania podľa ustanovení 
toho - ktorého stavebného poriadku spolkovej krajiny. Ide predovšetkým o: 
 

• spôsob zástavby,  
• výšku zástavby,  
• hustotu zástavby 
• ustanovenia o lokalizácii budovy na pozemku. 
 

Vo vnútri územia pre výstavbu môžu byť niektoré plochy vyhlásené za územie 
sprístupnenia. Ide o plochy, ktorých účelnému využitiu boli prekážkou verejné záujmy 
kvôli chýbajúcemu napojeniu v dobe spracovania plánu využitia plôch. Keď je účelné isté 
poradie sprístupnenia, môže sa toto územie ďalej deliť na rôzne zóny sprístupnenia. 

 

Územie určené pre výstavbu môže byť rozdelené do rôznych zón sprístupnenia, 
pokiaľ má byť zabezpečený usporiadaný rozvoj sídla. Ak sú splnené predpoklady pre 
zrušenie tej - ktorej zóny sprístupnenia, môže obecná rada nariadením dať príslušnú 
zónu sprístupnenia k dispozícii na zastavanie. V Dolnom Rakúsku môžu byť podobným 
spôsobom v pláne využitia plôch určené jednotlivé úseky pre ťažbu. To isté platí pre 
skládky odpadov. 

 

Stavebná trieda určuje prípustnú výšku budovy na pozemku, a to minimálnou a 
najväčšou hodnotou. Táto je udaná v zastavovacom pláne. 
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Možné sú nasledovné stavebné triedy: 

Stavebná trieda I    4m 

Stavebná trieda II    5-7m 

Stavebná trieda III    8-10m 

Stavebná trieda IV    11-13m 

Stavebná trieda V   14-16m 

Stavebná trieda VI    17-19m 

Stavebná trieda VII   20-22m 

Stavebná trieda VIII   23-25m 

Stavebná trieda IX nad   25m+ 
 
Druh (spôsob) funkčného využitia predstavuje podrobnejšie členenie druhov 
využitia (určenia) územia pre výstavbu, územia zelene a dopravnej plochy zodpovedajúc 
prípustnému využitiu. 
 
Podľa zákonov o priestorovom usporiadaní, resp. priestorovom plánovaní spolkových 
krajín existujú nasledovné druhy využitia (určenia): plochy určené na 
zastavanie/!výstavbu, dopravné plochy, zelené plochy. Tieto je treba stanoviť v pláne 
využitia územia pre územie obce. Každému pozemku obce musí byť priradené v pláne 
využitia územia jedno z uvedených troch druhov využitia. Plochy určené na zastavania a 
dopravné plochy je treba v súlade s miestnymi danosťami členiť podľa ich druhov 
funkčného využitia. 

 

Územie určené pre výstavbu sú plochy, ktoré sa na základe ich prirodzených 
predpokladov hodia na zastavanie, sú schopné pokryť predpokladanú potrebu 
stavebných plôch a ako také sú vykázané v pláne využitia plôch. Územia, ktorých 
napojenie si vyžaduje nehospodárne náklady na zásobovanie vodou, kanalizáciu, 
zásobovanie elektrickou energiou, alebo dopravné napojenie, alebo územia, ktoré sa z 
dôvodov podmienok spodnej vody, pôdy, alebo nebezpečenstva záplav nehodia na 
zástavbu, nesmú byť určené ako územie určené pre výstavbu. 

 

Podľa zákonov o priestorovom usporiadaní spolkových krajín môžu byť určené 
nasledovné druhy území určených pre výstavbu: 
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V spolkovej krajine Burgendland:  

1. Obytné územia 

Ako obytné územia sa rozumejú také plochy, ktoré sú určené pre obytné budovy s k nim 
prislúchajúcimi vedľajšími zariadeniami ( ako napr. garáže, záhradné domčeky). Okrem 
toho je prípustné zriadenie takých zariadení a prevádzok, ktoré slúžia dennému 
zásobovaniu a dôležitým sociálnym a kultúrnym potrebám obyvateľstva obytného 
územia (ako napr. stavby maloobchodu a drobného podnikania v oblasti služieb, škôlky, 
školy) a ktoré nespôsobujú žiadne nebezpečenstvo, prekračujúce lokálne únosné 
hodnoty, ani obťažovanie susedov alebo nadmerné zaťaženie cestnej dopravy. 

2. Vidiecke sídla 

Ako dedinské územia sú plánované také plochy, ktoré sú určené predovšetkým pre 
budovy poľnohospodárskych, resp. lesníckych podnikov, zväčša ale pre budovy, ktoré 
slúžia hospodárskym, sociálnym a kultúrnym potrebám obyvateľstva územia dediny 
(obytné budovy, budovy pre živnostenskú malovýrobu, budovy pre turistický ruch, 
verejné budovy atď.) a budovy, ktoré sa prispôsobujú charakteru dediny. 

3. Obchodné územia 

Ako obchodné územia sa uvažujú také plochy, ktoré sú určené prevažne pre verejné 
stavby, budovy správy, podniky obchodu a služieb, pre budovy a zariadenia turistického 
ruchu, pre zhromažďovacie miesta a zariadenia zábavy, okrem toho aj pre polyfunkčné 
územia s obytnou funkciou. 

4. Priemyselné územia 

Ako priemyselné územia sa uvažujú také plochy, ktoré sú určené pre prevádzkové 
budovy a zariadenia prevádzky, okrem toho ale aj pre k tomu patriace budovy obchodu 
a správy, ako aj pre prevádzku potrebné obytné budovy a zariadenia. 

5. Malovýrobné územia 

Ako malovýrobné územia sa uvažujú také plochy, na ktorých môžu byť zriadené len 
malovýrobné prevádzkové zariadenia ako aj pre prevádzku potrebné správne a obytné 
budovy a skladové plochy, ktoré nespôsobujú zaťaženie prekračujúce lokálne únosnú 
mieru, alebo obťažovanie susedov. 

6. Zmiešané územia určené pre výstavbu 

Ako zmiešané územia určené pre výstavbu sa uvažujú také územia, na ktorých sa smú 
vybudovať obytné budovy spolu s k nim prislúchajúcimi vedľajšími zariadeniami a iné 
budovy a výrobné zariadenia, ktoré slúžia prevažne ekonomickým, sociálnym a 
kultúrnym potrebám obyvateľstva a ktoré nespôsobujú žiadne nebezpečenstvo, 
prekračujúce lokálne únosné hodnoty ani obťažovanie susedov, alebo nadmerné 
zaťaženie cestnej dopravy. 

7. Územia určené na zástavbu zariadeniami pre zotavenie a turistický ruch 

Ako územia určené na zástavbu zariadeniami pre zotavenie a turistický ruch sa uvažujú 
také územia, na ktorých môžu byť vybudované budovy a zariadenia pre zotavenie 
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bývajúceho obyvateľstva a turistov, ako napr. bungalovy, sídla s dominanciou tzv. 
druhého bývania, centrá voľného času, víkendové domy, penzióny, liečebné zariadenia, 
kúpele atď. 

 

V spolkovej krajne Dolné Rakúsko sú definované v rámci plánovacej dokumentácie 
nasledujúce  druhy využitia územia určeného pre výstavbu:  

 

1. Územia s obytnou funkciou 

- obytné územia,  

- jadrové územia,  

- poľnohospodárske územia  

 

Tieto tri druhy využitia plôch určených pre výstavbu sa označujú ako územie určené na 
zástavbu s obytnou funkciou. V každom z týchto druhov využitia je prípustné bývanie. V 
každom z týchto druhov využitia je možné aj využitie na výrobné účely, avšak len vtedy, 
keď je možné pre to plánované budovy začleniť do sídelného obrazu toho - ktorého 
sídla a keď závody sídliace v týchto budovách nepôsobia škodlivo na okolie (napr. 
hlukom, exhalátmi, otrasmi...) v takom, rozsahu, ktorý prekračuje lokálne únosnú mieru. 

Formy využitia sú: 

- obytné územia slúžia v prvom rade bývaniu, 

- jadrové územia umožňujú okrem výstavby bytov aj zriadenie verejných budov, 
zhromažďovacích priestorov, zariadení zábavy (voľnočasových zariadení), 
obchodov, 

- poľnohospodárske územia označujú dedinský priestor osídlenia s jeho 
mnohorakým využitím, počnúc poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom, 
cez výrobné závody až po bývanie. 

2. Prevádzkové územia 

Prevádzkové územia slúžia zriadeniu prevádzok, ktoré nie sú zdrojom nadmerných 
rušivých, alebo nebezpečných vplyvov (hluku, exhalátov, otrasov...) na okolie a 
začleňujú sa do sídelného obrazu. 

3. Priemyselné územia 

Priemyselné územia sú určené pre také prevádzky a ich stavebné objekty, ktoré nie sú, 
vzhľadom na ich formový prejav a/alebo vzhľadom na ich priestorový rozsah, prípustné 
v iných druhoch území určených na zástavbu 

4. Plochy určené pre výstavbu - územia so zvláštnou funkciou 

Plochy určené pre výstavbu - územia so zvláštnou funkciou sú určené pre také druhy 
využitia: 
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- ktoré je potrebné zvlášť chrániť (nemocnice, školy), 

- ktoré sú potrebné v istej lokalite (napr. obaľovačka asfaltu), alebo 

- ktoré nemôžu byť zriadené na iných územiach určených pre výstavbu (kasárne). 

5. Plochy určené na výstavbu nákupných centier 

Na takto určených plochách môžu byť zriadené nákupné centrá s nevyhnutnými 
odstavnými plochami pre motorové vozidlá zamestnancov a zákazníkov. Celková suma 
brutto - podlažnej plochy má byť udaná v pláne funkčného využitia plôch. 

6. Plochy určené pre výstavbu - územia pre miestne štruktúry hodné zachovania 

V Dolnom Rakúsku existuje mnoho malých dedín, samôt a rozptýlených osídlení, ktoré 
nedisponujú žiadnym základným vybavením. V normálnom prípade je obec povinná 
určené plochy pre výstavbu vybaviť aj potrebnou infraštruktúrou. Keď je to pre malé 
dediny, samoty a rozptýlené osídlenia z ekonomického pohľadu ťažké a obec vo svojej 
koncepcii rozvoja vyjadrí, že chce tieto malé dediny, samoty a rozptýlené osídlenia aj 
naďalej zachovať, môže tieto označiť ako "plochy pre výstavbu - štruktúra hodná 
zachovania". V takto určených sídlach je prípustné zastavanie preluk a nová výstavba 
domov na pôvodných miestach starých domov. 

 

V spolkovej krajine Horné Rakúsko sú definované nasledujúce druhy funkčného využitia 
územia určeného pre výstavbu:  

1. Obytné územia 

Ako obytné územia sa uvažujú také plochy, ktoré sú určené pre obytné budovy, ktoré 
slúžia trvalému bývaniu, iné budovy a zariadenia môžu byť zriadené na obytných 
územiach len vtedy, keď slúžia ekonomickým, sociálnym a kultúrnym potrebám 
prevažne obyvateľov daného územia a ich riadne využitie neprináša so sebou 
nebezpečenstvo, výrazné nevýhody, alebo značné zaťaženie pre obyvateľov. 

2. Vidiecke sídla 

Za vidiecke sídla sa uvažujú také plochy, ktoré sú určené v prvom rade pre budovy 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako aj záhradníckych závodov, hlavne ale 
pre stavby a zariadenia, ktoré môžu byť zriadené aj na obytnom území, pričom však ako 
obytné budovy sú prípustné len malé domy a len vtedy, keď je zabezpečené 
neporušenie dedinskej štruktúry na tomto území. 

3. Kúpeľné územia 

Ako kúpeľné územia sa uvažujú také plochy, ktoré slúžia kúpeľníctvu a naň 
orientovaným zariadeniam turistiky a zotavenia, avšak len tým, ktoré slúžia prevádzke 
kúpeľov. 

4. Jadrové územia 

Jadrovými územiami sú plochy s prevažne mestskou štruktúrou, ktoré sú v prvom rade 
určené pre verejné budovy, budovy správy, obchodných prevádzok a prevádzok služieb, 
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pre zhromažďovacie priestory a miesta zábavy, ako aj obytné budovy vrátane k tomu 
prislúchajúcich stavieb a zariadení. 

5. Zmiešané územia 

Ako zmiešané územia sa uvažujú také plochy, ktoré v prvom rade slúžia: 

- pre lokalizáciu malých a stredných podnikov, ktoré na základe charakteru svojej 
prevádzky nerušia podstatnou mierou svoje okolie, 

- pre skladové plochy, ktoré nerušia výrazne svoje okolie, 

- pre lokalizáciu iných stavieb a zariadení, ktoré môžu byť lokalizované v obytných 
územiach, alebo jadrových územiach. 

6. Prevádzkové územia určené pre zastavanie 

Ako prevádzkové územia určené pre zastavanie sa uvažujú také plochy, ktoré slúžia pre 
lokalizáciu takých závodov, ktoré na základe charakteru svojej prevádzky ( zvlášť 
hlukom, prachom, zápachom, alebo otrasmi) podstatnou mierou ani nerušia svoje 
okolie, ani ho (najmä parou, plynmi, explozívnymi látkami alebo žiarením) neohrozujú. 

7. Priemyselné územia 

Ako priemyselné územia sa uvažujú také plochy, ktoré sú určené pre prevádzkové 
budovy a prevádzkové zariadenia, ktorých zriadenie na základe charakteru prevádzky 
nie je prípustné na vyššie uvedených územiach typu 1 až 5. 

 

Zvláštne určenia v území určenom pre zastavanie: 

- Ako prístavné plochy sa uvažujú plochy na vodných cestách, ktoré sú určené pre 
prechod osobnej, alebo nákladnej dopravy z vodnej na suchozemskú cestu. 

- Ako územia, ktoré sú určené pre stavby, ktoré slúžia dočasnému bývaniu 
(územia druhého bývania), sú plánované také plochy, ktoré slúžia bývaniu počas 
víkendov, dovoleniek, prázdnin, alebo inému účelu krátkodobého bývania. 

- Ako územia pre stavby obchodu sú uvažované také plochy, ktoré sú určené 
výlučne pre stavby obchodu pre nadmiestnu potrebu 

- Ako územia s osobitným určením z plôch určených pre zástavbu sa vymedzujú 
také územia, ktoré sú určené pre stavby a zariadenia, ktoré je treba zvlášť 
chrániť, alebo ktorých lokality treba zvlášť chrániť, alebo majú inak z pohľadu 
priestorového usporiadania zvláštny význam (napr. zariadenia nemocníc, školy, 
kostoly a kláštory, hrady a zámky, kasárne, športoviská a zariadenia turistiky, 
zásobovania, kanalizácie a likvidácie odpadu). 

 
Územia pre stavby obchodu s nadmiestnym významom  
V tejto kategórii využitia sa má určiť v pláne využitia plôch pre každé územie najväčší 
rozsah celkovej predajnej plochy. Pre posúdenie prípustnosti rozsahu predajnej plochy 
má zvláštny význam diferenciácia ponuky tovarov: 
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- prevažne potraviny (celková predajná plocha viac ako 600 m2), 
- zmiešané tovary vrátane potravín (celková predajná plocha viac ako 600 m2), 
- špecializované predajne (bez predaja potravín), (celková predajná plocha viac 

ako 1000m2 resp. 3000m2, keď neide o samoosbslužný predaj). 
 

Určenie územia pre stavby obchodu je možné len vtedy, keď je predtým stanovené v 
programe priestorového usporiadania, že v dotknutej obci je prípustné zodpovedajúce 
využitie plôch. Najväčší rozsah celkovej predajnej plochy má byť v každom prípade 
určený v pláne využitia plôch.  
 
Územia zelene sú všetky plochy, ktoré nie sú podľa ustanovení zákonov o 
priestorovom usporiadaní spolkových krajín označené za plochy určené na zastavanie 
alebo plochy dopravy.  
Podľa zákonov o priestorovom usporiadaní spolkových krajín môžu byť vykazované 
nasledovné kategórie zelených plôch: 
 
V Burgenlande sa ako takéto plochy uvažujú plochy, ktoré sú z hľadiska druhu využitia 
území zelene členené ako plochy pre :  
      

1. poľnohospodárstvo, 
2. pre záhradníctvo, 
3. územia záhradkárskych osád, 
4. kúpeľné účely, 
5. zotavenie, 
6. hry a športové účely, 
7. parkové zariadenia, 
8. cintoríny 
9. a pre iné, inak nevykázané účely (skládky a podobné zariadenia) 

 
Neobrobené plochy a všetky ostatné za plochy neurčené pre zástavbu alebo dopravné 
plochy patria k zeleným plochám. Všetky plochy patriace do tejto kategórie, ktoré nie sú 
určené pre poľnohospodárstvo je treba v pláne využitia plôch zvlášť vykázať. 
 
V Dolnom Rakúsku sa pod územiami zelene rozumejú: 
 
1. Produkčné plochy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Na týchto plochách 
môže stáť aj poľnohospodársky a lesný závod s vedľajšími budovami, pokiaľ nie je 
zriadený v uzavretej zástavbe dediny. 

2. Zelený pás tvorený plochami rozdeľujúcimi rôzne funkčné plochy, ktoré sa vzájomne 
negatívne ovplyvňujú a plochy ekologicky obzvlášť významné. Často sa zelený pás 
používa na odizolovanie územia napr. od imisií, v tomto prípade je možné na tomto 
území postaviť aj stavebné dielo (napríklad protihlukovú stenu). 

3. Stavby, ktoré je hodno zachovať na zelených plochách. V minulosti bolo možné mimo 
uzavretých zastavaných území postaviť objekty, ktoré boli v čase udelenia 
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stavebného povolenia nevyhnutné pre využitie zelených plôch (napríklad objekty 
poľnohospodárskych závodov), lebo v danom čase neexistovali zákonné ustanovenia, 
ktoré by zakazovali ich vybudovanie. Obecná rada môže v pláne využitia plôch 
definovať stavby neslúžiace poľnohospodárskemu účelu ako stavby hodné zachovania 
na zelených plochách ako tieto: 
•  majú úradné povolenie, 
• stavebnotechnicky sú vo vyhovujúcom stave,  
• neovplyvňujú negatívne krajinoobraz (a obraz sídla), 
• disponujú infraštruktúrou. 
Takto určené staré budovy na plochách zelene môžu byť zmenené a za istých 
predpokladov aj zväčšené. 

4. Miesta ťažby surovín sú plochy, na ktorých sa dobývajú minerálne suroviny, ktoré 
nepodliehajú (spolkovému) banskému zákonu  

5. Zariadenia likvidácie odpadu sú plochy slúžiace triedeniu, opätovnému zhodnoteniu a 
inej forme likvidácie a skládkovaniu odpadu. 

6. Skrývkové depónie sú plochy určené na skládkovanie skrývkového materiálu 
(kamene, zemina), ktoré nie je znečistený škodlivinami alebo jedmi 

7. Skladové plochy sú plochy na ktorých môžu byť dočasne skladované tovary rôzneho 
druhu mimo budov. 

8. Neobhospodarované plochy/ekoplochy - sú to plochy, ktoré neslúžia žiadnemu, alebo 
iba bezvýznamnému hospodárskemu využitiu. 

9. Poľnohospodárske preferované plochy. Pre minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na 
agrárnu štruktúru môžu byť v pláne využitia plôch určené ako poľnohospodárske 
preferované plochy pre výlučne poľnohospodárske účely. Musia byť pre toto využitie 
zvlášť vhodné. Tieto plochy majú prispieť k tomu, aby neboli jednotlivé plochy vo 
vnútri poľnohospodárskych polí zalesnené, ale aby naďalej slúžili 
poľnohospodárskemu využitiu. 

Ku kategórii zelených plôch patria aj vodné plochy.  
 
Zriadenie stavieb slúžiacich zásobovaniu energiou a vodou, ako aj pre kanalizačné 
systémy, telekomunikácie, meracie a monitorovacie zariadenia, kaplnky, božie muky, a 
iné malé pamätníky môžu byť povolené vo všetkých funkčných druhoch zelených plôch. 
V kategórii zelených plôch platí princíp, že každý stavebný zámer, ktorý je nevyhnutný 
pre využitie toho ktorého funkčného typu zelených plôch, môže byť stavebným úradom 
povolený. Potreba jeho realizácie sa určuje odborníkmi príslušného odboru (napr. 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a pod.)  
 
V Hornom Rakúsku sú ako zelené plochy určené všetky plochy, ktoré nie sú určené pre 
zástavbu, alebo dopravné plochy. Zelené plochy, ktoré nie sú určené pre 
poľnohospodárstvo, alebo lesné hospodárstvo a nepatria do neobhospodarovaných 
plôch je treba v pláne využitia plôch zvlášť určiť.  
 
 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                                              Rakúsko 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 29 

Na zelených plochách je možné určiť, vždy podľa potreby, nasledujúce funkčné 
kategórie: 
1. väčšie plochy zotavenia pre zariadenia športu a zotavenia ako parkové plochy, lúky 
pre hry a opaľovanie, športové plochy, kúpaliská, campingy, tenisové haly, golfové 
ihriská, jazdecké areály, zariadenia zimných športov vrátane zjazdoviek, ako aj 
ochranné chaty. 

2. trvalé záhradkárske osady, 
3. záhradníctva, 
4. cintoríny, 
5. zelené plochy, pokiaľ je nevyhnuté ich vyhlásenie ako zelených plôch plánom 
využitia plôch, ako napríklad zelené pásy a plochy deliacej zelene. 

 
Vždy podľa potreby je okrem toho možné určiť osobitne iné účely zelených plôch, ako 
napr. plochy pre poľnohospodárske a lesné závody s netradičnými formami produkcie 
(závody na pôde nezávislého chovu poľnohospodárskych úžitkových zvierat, zoologické 
záhrady a pod.), územia s odvalmi, novozalesnené územia, územia povrchovej ťažby a 
skládky. Na zelených plochách môžu byť tiež určené rôzne vzájomne sa prekrývajúce 
funkčné využitia s cieľom určiť následnosť využitia. 
 

Regionálne zóny zelene sú oblasti zelených plôch, ktoré majú zvláštnu funkciu členiť 
priestor a oddeľovať sídla, alebo sú regionálne významné pre zotavenie viazané na 
sídla. 

V regionálnych zónach zelene sa môžu v plánoch využitia územia obcí určovať len také 
druhy využitia území zelene, ktoré neohrozujú priestorovo-členiace a sídla-oddeľujúce 
pôsobenie zelene, alebo funkciu zotavenia viazaného na sídlo v zeleni. Určenie druhu 
využitia ako územia určeného na výstavbu je tu v každom prípade neprípustné. Druh 
využitia (určenia) ako plocha dopravy je prípustná len v tom prípade, keď nie sú 
ohrozené vyššie uvedené priestor -členiace a sídla oddeľujúce funkcie. 
 
Rizikové plochy sú vymedzené oblasti skládok, alebo lokalít priemyslu, o ktorých sa na 
základe skoršieho funkčného využitá predpokladá, že môžu predstavovať nebezpečie pre 
životné prostredie, alebo zdravie ľudí. 
 
Pre verejné zariadenia môžu byť v pláne využitia plôch určené rezervné plochy. Podľa 
príslušných ustanovení spolkových krajín môžu byť takto označené plochy vyvlastnené, 
pokiaľ nemôže byť docielená dohoda s majiteľom pozemku o užívateľskom práve k 
pozemku, alebo prenose vlastníctva k nemu. 
 
Centrá osídlenia sú lokality centrálnych zariadení, ťažiská hospodárskeho, sociálneho 
a kultúrneho života pre isté územia. V rámci ich spádových území obyvateľstvo 
ťažiskovo a optimálne využíva funkcie práce a zásobovania v centre. 
Podľa ich významu a rozsahu centrálnych zariadení existuje hierarchická sústava centier. 
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9.3. Regulatívy a ukazovatele v priestorovom plánovaní 
 
Miera stavebného využitia je daná: 
- hustotou zástavby a výškou zástavby 
- hustotou podlažnej plochy a prípadne určenými stavebnými čiarami. 

 

V zastavovacom pláne môže byť určený ukazovateľ stavebného objemu, ktorý slúži 
na určenie intenzity zástavby na závodných a priemyselných územiach, keďže dielenské 
haly nemajú podlažia, resp. pre územia so stavbami s nadpriemernou výškou ako napr. 
kostoly, silá a pod. Udáva pomer medzi zastavaným priestorom v m3 a plochou pozemku 
v m2. 

 

Hustota zastavania sa definuje ukazovateľom zastavanej plochy 
 
Index - ukazovateľ podlažnej plochy je označovaný ako ukazovateľ využitia, alebo 
aj hustota podlažnej plochy. Ukazovateľ podlažnej plochy slúži určeniu prípustnej miery 
stavebného využitia, zodpovedajúc tomu – ktorému stanovenému využitiu plochy. Pri 
výpočte sa započítavajú všetky podlažia budovy v ich vonkajších rozmeroch ako aj 
plochy všetkých priestorov v pivnici, alebo podkroví, ktoré slúžia obytným účelom, alebo 
v neobytných budovách tých priestorov, ktoré slúžia trvalému pobytu ľudí. 
 
Ukazovateľ zastavanej plochy slúži určeniu prípustnej miery stavebného využitia 
pozemkov. Udáva pomer medzi zastavanou plochou v m2 a plochou pozemku v m2. 
 

Zastavovacie predpisy resp. stavebné predpisy sú záväzné úpravy druhu a miery 
zastavania pozemku, ktoré môžu byť obsiahnuté v zastavovacom pláne. 

Spôsob zástavby je spôsob usporiadania budov na stavebnom pozemku. Spôsob 
(druh) zástavby môže byť okrem iného určený nasledovne: 

 
1. uzavretá zástavba (budovy sú postavené od jednej bočnej k druhej bočnej hranici 
pozemku), 
2. združená zástavba - zástavba dvojdomami (budovy sú na dvoch susediacich 
pozemkoch na spoločnej bočnej hranici pozemku postavené tesne vedľa seba), 
3. jednostranne otvorená zástavba (všetky budovy sú postavené jednotne na jednej 
určenej bočnej hranici pozemku), 
4. otvorená zástavba (domy musia na oboch bočných aj na zadnej hranici pozemku 
dodržiavať odstup), 
5. voľné usporiadanie budov (len v Dolnom Rakúsku) - domy musia na oboch bočných 
aj na zadnej hranici pozemku dodržiavať odstup. Namiesto stavebnej triedy a hustoty 
zástavby môžu byť určené najvyššie prípustné počty podlaží a výšky budov). 

 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                                              Rakúsko 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 31 

Obecná rada môže rozhodnúť o časovom ohraničení určenia plochy pre bytovú výstavbu 
v určitých oblastiach na 5 rokov. Ak sa do 5 rokov táto plocha nezastaví, môže byť táto 
dočasne určená plocha pre bytovú výstavbu bez odškodnenia opäť premenená na 
územie zelene. 

Rozvojová os je nadmiestnom priestorom usporiadaní žiaduca posilnená sídelná 
aktivita a koncentrácia infraštruktúry v spádových oblastiach zastávok a pozdĺž línií 
nosičov verejnej dopravy vyššieho rangu. 

 

Smerné čiary sú regulačným obsahom zastavovacieho plánu. Rozlišujú sa: 

1. Uličné čiary 

Pod uličnými čiarami sa rozumejú hranice medzi verejnými dopravnými plochami a inými 
plochami a síce také hranice, ktoré musia na základe miestneho plánu zostať 
zachované. Tieto nemusia byť totožné s v súčasnosti existujúcimi hranicami pozemkov. 
Tam, kde neexistuje zastavovací plán, mali by sa uličné čiary určiť jednotlivo 
rozhodnutiami na základe istých podnetov. 

2. Stavebné čiary 

Stavebné čiary sú zväčša (nie výlučne) zastavovacím plánom určené ohraničenia vo 
vnútri pozemkov, ktoré nesmú byť v zásade prekročené zástavbou. 

3. Hraničné čiary 

Hraničné čiary sú línie, ktoré určujú hranice medzi plochami rôzneho využitia, rôznej 
miery využitia ako aj druhu zástavby. 
 

9.4. Iné nástroje manažmentu územného rozvoja 

 

Uzávera pre určenie využitia je nariadenie krajinskej vlády pre isté územie, v ktorom 
počas doby platnosti nesmú byť prijaté, alebo aktualizované miestne programy 
priestorového usporiadania obce, pokiaľ je to potrebné k prijatiu, alebo aktualizácii 
nadmiestneho programu priestorového usporiadania. Pred prijatím takéhoto nariadenia 
musia byť dotknuté obce požiadané, podať k tomu do 8 týždňov svoje písomné 
stanovisko.  

Uzávera pre určenie využitia sa má zrušiť, akonáhle pominul dôvod jej prijatia. Keď nie 
je zrušená skôr, zaniká jej účinnosť po dvoch rokoch po jej prijatí. Môže však byť pred 
vypršaním tejto doby jeden krát predĺžená o maximálne jeden rok, pokiaľ pretrváva 
dôvod jej vyhlásenia. 
 
V katastri priestorového usporiadania sú obsiahnuté dôležité plánovacie podklady, 
dôležité dáta pre plánovania a v programoch priestorového usporiadania definované 
opatrenia. Do katastra priestorového usporiadania môže nahliadnuť každá osoba, ktorá 
má oprávnený záujem. 
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Posúdenie priestorovej únosnosti slúži koordinácii priestorových aspektov a 
aspektov životného prostredia pri plánovaných väčších priestorovo významných 
opatreniach. Táto úloha sa v Rakúsku realizuje nadmiestnym priestorovým plánovaním v 
etape pred postupom povoľovania ako komplexné súborné posúdenie. V Dolnom 
Rakúsku musí byť dokázaná priestorová únosnosť každého druhu funkčného využitia 
územia a využitia - určenia územia. Pri predpokladateľných problémoch únosnosti (napr. 
pri nákupných centrách) sa určuje únosnosť inžinierskou expertízou. 
 
Pri posúdení priestorovej únosnosti sa analyzujú odhadnuteľné vplyvy opatrenia vo 
vzťahu k nasledujúcim oblastiam:  
 
- prírodný priestor, 
- sídelné štruktúry, 
- hospodárstvo, 
- zariadenie individuálnej a verejnej dopravy, 
- zariadenia zásobovania a zariadenia likvidácie odpadu, 
- turistický ruch, 
- zotavenie a podobné aktivity a ich akceptovatelnosť a prípustnosť. 
 
Pri posudzovaní únosnosti je treba zohľadniť ciele a opatrenia dotknutého miestneho a 
nadmiestneho programu priestorového usporiadania, ako aj ustanovenia zákona o 
priestorovom usporiadaní. 

 
Aktivácia územia určeného pre zástavbu. Absolútne prevažujúca časť pôdy v 
Rakúsku je v súkromnom vlastníctve. Preto existuje územie, určené na obytnú zástavbu, 
ktoré nie je zastavané. Dôležitú úlohu preto zohrávajú opatrenia, ktoré by mali viesť k 
regulárnemu zastavaniu týchto plôch. Pre toto existujú nasledujúce možnosti: 
 
a) zmluvy  
Zmluvami je možné sa dohodnúť na zastavaní doteraz nezastavaných plôch. Tieto 
zmluvy sa uzatvárajú medzi obcou a vlastníkom pozemku. 
 
b) odvody za nezastavané pozemky na území určenom pre zastavanie: 
- infraštrukturálny odvod, 
- príspevok na napojenie, 
- príspevok na náklady na realizáciu opatrení na pripojenie. 

 

Odvod za napojenie predstavuje odvod, ktorý je povinný vlastník pozemku zaplatiť, 
keď je pozemok prehlásený za územie určené pre výstavbu, alebo keď je udelené 
stavebné povolenie pre výstavbu prvej budovy na pozemku. Tento odvod má pokryť 
náklady na zriadenie polovice vozovky, chodníka, ich osvetlenia a dažďovej kanalizácie. 
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Obec predpisuje vlastníkovi pozemku, ktorý je územím určeným pre výstavbu, avšak 
ešte nie je zastavaný, vždy podľa druhu napojenia na vodovod, alebo kanalizáciu vo 
vlastníctve obce, alebo na verejnú dopravnú plochu obce (obecnú ulicu, miestnu cestu, 
nákladnú cestnú komunikáciu) ročný príspevok za napojenie. Tento môže byť 
vyberaný maximálne po dobu piatich za sebou idúcich rokov. 

Výška tohoto príspevku pre verejné dopravné plochy sa riadi hornorakúskym stavebným 
poriadkom. Pre vodovod a kanalizáciu platia obcou stanovené minimálne poplatky za 
napojenie. 
 
Infraštrukturálne odvody sú odvodmi za nezastavané, avšak zastaviteľné pozemky, 
pokiaľ tieto pozemky boli vyhlásené ako plochy určené na obytnú zástavbu a neboli 
zastavané po dobu piatich rokov od ich vyhlásenia za plochy určené pre zastavanie. 
 
Príspevok na náklady na napojenie vyplýva z oprávnenia obcí nariadením obecnej 
rady zaviesť pre vlastníkov pozemkov, určených ako plochy na zastavanie, príspevky na 
pokrytie nákladov na napojenie pozemku a to: 
 
- na prvotné zriadenie dopravnej plochy a uličného osvetlenia, 
- na opätovné zriadenie dopravnej plochy, časti dopravnej plochy a uličného 

osvetlenia, keď tieto sú staršie ako 25 rokov, 
- potrebné rozšírenie dopravných plôch. 
 
Nárok na tieto odvody vzniká, keď sú rozhodnutím obce určené opatrenia na realizáciu 
napojenia realizované.  

 

Kým nie je schválený zastavovací plán (parciálny zastavovací plán) môže obecná rada 
určiť princípy zastavania pre plochy určené na zastavanie prostredníctvom smerníc pre 
zastavanie (vo forme nariadenia obecnej rady). 
 

Koncepcia prepojených systémov biotopov (naše USESy) má za cieľ okrem 
chránených biotopov pre každý prírodný priestor kompletnosť všetkých divoko rastúcich 
rastlín a zvieracích druhov. Veľkosť a rozdelenie biotopu v priestore musí byť primeraná 
tomu, aby bolo dlhodobo zabezpečené uchovanie životaschopných populácií. Pre 
realizáciu prepojeného systému biotopov je nevyhnutná v súlade s týmto určením 
všeobecného cieľa kombinácia nasledujúcich opatrení: 

- zabezpečenie veľkých plôch s prvoradou prírodnou funkciou ako jadier systému, 

- prepojenie životných priestorov do siete vhodnými lineárnymi, alebo plošnými 
krajinnými štruktúrami (líniové biotopy), 

- extenzifikácia využitia na všetkých plochách, predovšetkým v poľnohospodárstve. 

Vytvorenie prepojeného systému biotopov môže byť vzhľadom na pretrvávajúce 
narušenie prírode blízkych životných priestorov a tým nastupujúci dramatický ústup 
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živočíšnych a rastlinných druhov, chápané ako jedna z najnaliehavejších úloh ochrany 
prírody a starostlivosti o krajinu. Avšak prepojený systém biotopov predstavuje len 
doplnenie k integrácii ochrany prírody do všetkých foriem využitia územia spolkovej 
krajiny. 

Vyvlastnenie ako vynútené odňatie alebo obmedzenie vecných práv (napr. 
vlastníctva), ako aj užívacích práv na pozemky alebo budovy. Vyvlastnenie je v Rakúsku 
možné len: 

a) na základe existujúcich zákonov, 

b) keď verejné záujmy vyžadujú vyvlastnenie a iné prostriedky nevedú k cieľu. 

Pri vyvlastnení je treba nahradiť v princípe všetky vlastníckoprávne škody, t.j. trhovú 
hodnotu vyvlastnenej plochy pri nárokovaní si vlastníckych práv, zníženie trhovej 
hodnoty pri nárokovaní si užívateľských práv, následné zníženie trhovej hodnoty 
zbytkových pozemkov. 

Základné ustanovenia sú obsiahnuté v zákone o železniciach. 

 

Odškodnenie je náhradou nákladov, ktoré mal vlastník pozemku vo viere v 
zastavateľnosť pozemku, ktoré ale na základe zmenených právnych podmienok nemôže 
zúžitkovať. 

Keď obec vylúči, alebo značne zníži zastavateľnosť pozemku, ktorý bol predurčený a ako 
plocha určená pre zástavbu a nebol dotknutý stavebnou uzáverou, zmenou druhu 
využitia, resp. zmenou predpisov pre zastavanie, je povinná, poskytnúť vlastníkovi 
pozemku primerané odškodnenie za tým spôsobené vlastníckoprávne škody. 

 

Za vlastníckoprávne škody sa považujú: 

a) náklady, ktoré vynaložil vlastník pozemku, alebo s jeho súhlasom tretia osoba vo 
viere v zastavateľnosť pozemku na stavebnú prípravu pozemku, 

b) zníženie trhovej hodnoty pozemku následkom zníženia jeho zastavateľnosti, pokiaľ 
bolo pôvodné určenie pozemku ako pozemku na zastavanie pri kúpe, alebo výmene 
pozemku určujúce pre hodnotu odplaty, alebo bolo hodnotovo primeraným základom pri 
bezodplatnom postupe jeho získania, 

c) zaplatené odvody za napojenie alebo infraštrukturálne odvody (až do výšky daného 
odvodu). 

 
Koncepcia krajiny je súčasťou prieskumov a rozborov miestnych programov 
priestorového usporiadania slúžiaca vymedzeniu, hodnoteniu a funkčnému predurčeniu 
jednotlivých krajinných priestorov (poľnohospodársky cenné plochy, časti krajiny hodné 
ochrany a pod.) Koncepcia krajiny stavia na danostiach prírodných priestorov, 
existujúcom funkčnom využití, zaťaženiach krajiny a typických vlastnostiach kultúrnej 
krajiny. Musí sa zosúladiť s cieľmi lokálneho programu priestorového usporiadania. V 
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Hornom Rakúsku sa tento pojem používa tak v miestnom, ako aj nadmiestnom 
priestorovom plánovaní. 

 
Správa o priestorovom usporiadaní  je sústava dát a výpovedí o priestorovom 
rozvoji spolkovej krajiny a jednotlivých dôležitých skutočnostiach, predovšetkým 
v oblastiach:  

• obyvateľstvo,  
• sídlo,  
• hospodárstvo,  
• krajina a životné prostredie,  
• vplyvy legislatívnych opatrení na priestorový rozvoj spolkovej krajiny,  
• dôležité plánovacie zámery a koncepcie,  
• do budúcnosti prognózovateľný vývoj  
• potrebné opatrenia s cieľom zabrániť identifikovateľným chybným vývojovým 

tendenciám, alebo podporiť želateľné vývojové trendy. 
 
Reparcelácia je novým usporiadaním štruktúry pozemkov istého územia, ktorého 
zastavanie je znemožnené, alebo podstatnou mierou sťažené polohou, formou, alebo 
veľkosťou pozemkov. Účel reparcelácie je vytvorenie účelne formovaných stavebných 
pozemkov. 
 
 
10. Procesnosť územného plánovania 

 
Postup vypracovania nadmiestnych programov priestorového usporiadania 
Návrh nadmiestnych programov priestorového usporiadania sa vo väčšine prípadov 
vypracováva samotným úradom krajinskej vlády. Dotknuté obce, zástupcovia 
záujmových skupín a iné inštitúcie dotknuté obsahom programu majú právo zaujať k 
nemu svoje stanovisko. Okrem toho sa návrh takéhoto programu priestorového 
usporiadania musí dať k dispozícii k nahliadnutiu verejnosti na obecných úradoch počas 
dvoch týždňov. Toto vystavenie musí byť zverejnené. Každý je oprávnený, počas doby 
vystavenia písomne podať k návrhu programu priestorového usporiadania svoje 
stanovisko. Rozhodnutie o stanovisku podávanom obcou prislúcha obecnej rade. Pritom 
je treba zvážiť stanoviská, ktoré boli podané počas doby vystavenia. 
 
Programy priestorového usporiadania môžu byť prijaté pre celé územie spolkovej zeme, 
pre región a pre oblasti priestorového usporiadania. Vychádzajúc zo smerných cieľov a 
výsledkov prieskumov a rozborov musia programy priestorového usporiadania spolkovej 
krajiny určiť ciele, ktoré majú byť dosiahnuté a definovať potrebné opatrenia.  
Pri vypracovaní programov priestorového usporiadania je treba zohľadniť plánovacie 
aktivity a pre priestorové usporiadanie významné opatrenia Spolku a susedných 
spolkových krajín (viď princíp zohľadnenia). 
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Pri schvaľovaní, alebo zmenách miestnych, alebo nadmiestnych programov 
priestorového usporiadania predkladajú sa počas viacerých týždňov ich návrhy 
k nahliadnutiu v dotknutých obciach. Toto predloženie sa musí zverejniť. Každý je 
oprávnený, do istej doby (zväčša je to 6 týždňov) nahliadnuť do podkladov a podať k 
nim písomné stanovisko. Napríklad keď je návrh miestneho programu priestorového 
usporiadanie vyhotovený, vystaví sa počas 6 týždňov na obecnom úrade. Každý 
záujemca si môže návrh pozrieť a odovzdať k nemu písomné stanovisko. Vyhotovenie 
návrhu sa oznámi aj krajinskej vláde. 
 

V Burgenlande sa to dotýka len miestnych programov priestorového usporiadania. Pri 
nadmiestnych programoch priestorového usporiadania majú právo zaujať stanovisko len 
obce a zástupcovia záujmov v území. 

Obecná rada sa musí pri záverečnom schvaľovaní toho - ktorého nariadenia zaoberať 
doručenými stanoviskami. Môže zohľadniť zmeny, keď to je vecne oprávnené a nie sú 
dotknuté iné dôležité záujmy. 

V stavebnom práve naopak nemajú obyvatelia, ktorí sa o vec zaujímajú, avšak nie sú 
zúčastnenou stranou v schvaľovacom procese, žiadne práva. Pod zúčastnenou stranou 
sa rozumie každá osoba, ktorej sa dotýka činnosť orgánu a ktorá má na vybavenie 
právny nárok, alebo právny záujem. 

V zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (UVP-G) je 
nutné prerokovanie plánu. Pre isté zámery postačuje verejné pripomienkovanie. Občania 
majú teda možnosť, predniesť svoje názory k týmto veľkým projektom, projekty 
samotné musia teda byť oveľa transparentnejšie vypracované ako doteraz. 
 
Dotknuté subjekty môžu vzniesť v procese prípravy a schvaľovania programov 
priestorového usporiadania námietky. Pod námietkou sa rozumie podanie zúčastnenej 
strany procesu (účastníka konania), ktoré obsahuje tvrdenie, že projekt nezodpovedá 
zákonu a kde dotknutý tvrdí, že sú tým dotknuté jeho práva. Námietka sa môže 
vzťahovať len na jeden konkrétny objekt prerokovania a musí byť prednesená najneskôr 
na prerokovaní, neskôr už nie je možné uplatniť svoje práva. 
 
Po 6 týždňoch odsúhlasí obecná rada miestny program priestorového usporiadania a 
predloží všetky podklady na povolenie úradu krajinskej vlády. Táto nechá odborne a 
právne posúdiť návrh schválený obecnou radou. Pokiaľ nie sú žiadne odborné ani 
právne rozpory, povolí sa miestny program priestorového usporiadania rozhodnutím 
krajinskej vlády. 
 
Pokiaľ ale sú odborné, alebo právne rozpory, tieto sa oznámia obci. Obec musí v tomto 
prípade zdôvodniť, prečo boli rozporné ustanovenia prijaté. Pokiaľ obecná rada trvá na 
svojom pôvodnom uznesení, musí byť návrh daného programu priestorového 
usporiadania predložený na rozhodnutie rade pre priestorové usporiadanie krajinskej 
vlády. Pokiaľ rada potvrdí rozhodnutie orgánu, odmietne sa povolenie miestneho 
programu priestorového usporiadania. Odvolanie voči tomuto rozhodnutiu nie je možné, 
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napriek tomu je možné napadnúť odmietnutie povolenia na správnom súde, alebo 
ústavnom súde. 
Podobný postup je pri zmene miestneho programu priestorového rozvoja. Zmena je 
možná len vtedy, keď je preukázaná podstatná zmena toho 
 
Povoľovacie konanie je konanie príslušného správneho orgánu, ktoré je treba 
realizovať, keď je plánovaná realizácia zámeru, ktorý vyžaduje povolenie.  
Konanie končí v každom prípade rozhodnutím - v pozitívnom prípade udelením 
povolenia, v negatívnom prípade - zdôvodneným zamietnutí. 
Je treba si uvedomiť, že povoľovacie konanie môže byť realizované iba na základe 
zodpovedajúcej žiadosti. 
Keď sa zámer vyžadujúci povolenie realizuje bez predloženia povolenia, musí príslušný 
orgán túto realizáciu zakázať, poprípade nariadiť likvidáciu. Okrem toho sa predpokladá 
udelenie pokuty. Príslušný orgán nie je však oprávnený vydať sám od seba povolenia, 
keď nie je predložená žiadosť. 
 
 
11. Trendy vývoja v legislatíve a praxi plánovania 
 
Politika na poli priestorového usporiadania ako taká stojí v Rakúsku pred problémom, že 
síce môže zabrániť nežiadúcemu vývoju, avšak len málo môže prispieť k tomu, aby sa 
skutočne presadili žiadúce vývojové tendencie. Za normálnych okolností riadia 
legislatívne nástroje priestorového plánovania iba budúce rozvojové procesy v podstate 
pasívnym spôsobom. Výnimky tvoria tzv. „rezervné plochy“, ktoré označujú aktívny 
plánovací moment, avšak sú len zriedka používané. „Rezervné plochy“ majú umožniť 
zriadenie verejnej stavby a musia byť, v konečnom dôsledku dokonca aj 
prostredníctvom vyvlastnenia, získané s ohľadom na predpokladané využitie do 
obecného vlastníctva (napr. pre zriadenie škôl, škôlok a pod.) 
 
Samozrejme nástroje priestorového plánovania musia byť podporované dostatočnými a 
spoľahlivými informáciami. V zákonoch o priestorovom usporiadaní, resp. priestorovom 
plánovaní spolkových krajín sa preto predpisuje, že tak samotná krajinská správa, ako aj 
všetky obce musia realizovať prieskum priestoru. Vo väčšine spolkových krajín existuje 
preto tzv. „kataster priestorového usporiadania“ - komplexný počítačový dátový systém, 
ktorý zhrňuje disponibilné priestorovo relevantné informácie. 
 
Vo vývoji priestorovo plánovacej legislatívy sa posilnila povinnosť krajinskej úrovne 
štátnej správy v oblasti priestorového plánovania vykonávať kompletnú poradenskú a 
podpornú funkciu pre všetky obce tej - ktorej spolkovej krajiny. Táto funkcia bola 
podporená aj zriadením zvláštnych poradných orgánov. V každej spolkovej krajine je 
zriadený tzv. „poradný zbor pre priestorové usporiadanie“ ako grémium expertov pre 
krajinské vlády vo vzťahu k problematike nadmiestneho priestorového usporiadania. 
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Z množstva za oblasť priestorového usporiadania a priestorového plánovania 
zodpovedných orgánov a z komplexnosti stanovených právnych nástrojov vyplýva veľká 
potreba koordinácie rôznych plánovacích rovín. Pritom si plánovacie nástroje v rámci ich 
hierarchie, tak ako to už bolo uvedené, nesmú odporovať. Preto plány využitia plôch 
obcí musia byť konformné nielen s plánovacími usmerneniami na spolkovej úrovni (napr. 
zriadením chráneného vodohospodárskeho územia), ale aj s príslušnými ustanoveniami 
spolkovej krajiny (napr. zriadením chráneného prírodného územia) a tiež nadmiestnymi 
programami priestorového usporiadania. V tejto súvislosti je tiež dôležité, že návrhy 
plánov obcí, ktoré vznikajú v rámci ich vlastnej oblasti pôsobnosti, podliehajú povoleniu, 
resp. preskúmaniu nariadenia krajinskou vládou a len za predpokladu jej súhlasu 
nadobúdajú právnu účinnosť. Pre prípad rozporu medzi návrhom plánu obce a napr. 
nadmiestnym programom priestorového usporiadania musela by krajinská vláda obci 
povolenie, resp. súhlas odmietnuť individuálnym správnym aktom („rozhodnutím“) . 
 
Ďalej je potrebné zdôrazniť, že občania musia byť oproti minulosti v oveľa väčšom 
rozsahu zaangažovaní do procesu vzniku plánovacích nástrojov. Tak sú občania (a istí 
nositelia práv) v niektorých spolkových krajinách oprávnení do istej doby zaujať svoje 
stanovisko v rámci procesu prerokovávania návrhov nadmiestnych programov 
priestorového usporiadania. Ešte silnejší je mechanizmus participácie pri spracovaní 
miestnych plánovacích nástrojov. 
 
V mnohých spolkových krajinách môžu byť podané stanoviská aj obyvateľmi susediacich 
obcí k obci nachádzajúcej sa v procese spracovania plánu ako aj inštitúciami, ktorých 
záujmy sú dotknuté úpravami plánu využitia plôch (napr. spolkové ministerstvá, 
profesné zastúpenia). Plánujúca obec je povinná informovať susediace obce o procese 
plánovania, susediace obce sú z ich strany oprávnené zúčastniť sa tohoto procesu. 
 
V prípade, že dôjde v konkrétnom prípade k početným väzbám a vzájomným vplyvom 
načrtnutých plánovacích nástrojov, môže to viesť k značným komplikáciám. Preto sa niet 
čo čudovať, že v poslednom čase sa vyskytujú snahy zamerané na dosiahnutie vyššej 
efektívnosti plánovacích nástrojov. Tak napríklad je snaha, dostať plánovacími 
opatreniami silnejšie pod kontrolu rozvoj osídlenia, obmedzenia sa kladú predovšetkým 
druhému bývaniu. Táto tendencia je len dôkazom pre stále narastajúci význam aspektov 
životného prostredia v priestorovom plánovaní. V oblasti lokalizácie výrobných jednotiek 
je identifikovateľný trend koncentrácie závodov do priemyselných parkov, alebo 
podobných zariadení. Potom, čo sa veľká časť novo vymedzeného územia pre zástavbu 
nevyužívala skutočne pre výstavbu, ale ako vhodný spôsob uloženia peňazí, pokúšali sa 
zákonodárci v oblasti priestorového usporiadania napríklad o to, aby bol vlastník plochy 
určenej na zastavanie prostredníctvom občianskoprávnej zmluvy s obcou zaviazaný, 
resp. motivovaný spoluinvestovaním do infraštrukturálneho vybavenia, aby takýto 
pozemok zastaval do určitého času. Nasadenie občianskoprávnych nástrojov v 
priestorovom plánovaní vo všeobecnosti narastá. Vo všeobecnosti by mali byť aktivity 
priestorového plánovania v budúcnosti fundovanejšie a okrem toho je snaha, aby sa 
rozhodujúcou mierou redukovali možné dôvody pre zmeny plánov. 
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12. Vzťah k Európskej úrovni 
 
Rakúsko sa muselo ako členský štát EU zaoberať tiež s európskymi normami, resp. 
rámcovými podmienkami pre priestorové usporiadanie na národnej úrovni. Konečne 
legislatíva EU sa dotýka v súčasnosti záležitostí priestorového usporiadania len okrajovo 
a neposkytuje ešte žiadny komplexný európsky rámec. Avšak Európsky parlament a 
Európska komisia už oznámila, že je pociťovaná rastúca potreba harmonizácie 
národných politík v oblasti priestorového usporiadania na báze spoločných 
integrovaných európskych štandardov. Práve Európska komisia zvlášť výrazne 
podčiarkuje význam koordinácie na úrovni EU. K aktuálnym zámerom a projektom EU 
relevantným vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu patria veľké infraštrukturálne 
projekty (doprava, telekomunikácie a energia), ako aj celý komplex politiky v oblasti 
životného prostredia. Zvláštna pozornosť sa venuje tiež špecifickým krajinným typom 
(mestá, vidiecke územia a hraničné územia ako aj pobrežné zóny a ostrovy). 
 
Od začiatku účinnosti dohovoru z Maastrichtu v podstate neostala žiadna oblasť 
národnej politiky priestorového usporiadania, do ktorej by EU nemohla rozhodujúcou 
mierou zasiahnuť. Je treba dodať, že legislatíva EU nepostihuje len dimenzie verejného 
práva, ale aj občianskoprávne aktivity územných subjektov. K oblastiam politiky EU, 
ktoré už teraz výrazne ovplyvňujú požiadavky priestorového usporiadania patria 
napríklad európska štrukturálna politika (napr. regionálne výpomoci, regionálne 
subvencie do ekonomiky), európska politika v doprave (transeurópske siete) a politika 
EU v oblasti životného prostredia (napr. smernica na dopravu a skladovanie odpadu). 
Ďalší vývoj v Európskej koncepcii priestorového rozvoja (EUREK) obsiahnutých aktivít 
relevantných pre priestorové usporiadanie EU prispeje určite aj k novej orientácii 
rakúskej politiky v oblasti priestorového usporiadania. 
 
 
13. Zdroje informácií 
 
Brgenländisches Raumplanungsgesetz [LGBl. Nr. 18/1969] im Sinne der Änderungen bis 
LGBl. Nr. 79/2002 
 
Das NÖ Raumordnungsgesetz 1976, LGBl. 8000 im Sinne der Ändrungen bis 28. Juni 
2007 
 
Grundsätze des Örtlichen Entwicklungskonzeptes  
 
Finka, M., Semsroth, K., Prikryl, Z.(2004): Slovensko-česko-rakúska príručka 
územnoplánovacej terminológie, ARL Hannover  
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Analýza plánovacieho systému územného rozvoja  
 
Štát: Veľká Británia 
 

1. Úvod 
 
Systém plánovania územného rozvoja vo Veľkej Británii bol pre túto analýzu vybraný 
preto, že je reprezentantom jednej z plánovacích kultúr v Európe a vplyv tohto systému 
na európsku politiku priestorového rozvoja je evidentný. Approximácia plánovacích 
systémov, ktorá sa na pozadí členstva SR v EU dotýka aj slovenského 
územnoplánovacieho systému, v stredoeurópskom priestore znamená predovšetkým 
aproximáciu v smere reprezentovanom britskou plánovacou kultúrou. Problematika 
usmerňovania rozvoja s územnou relevanciou sa vo Veľkej Británii označuje 
zastrešujúcim pojmom „priestorové plánovanie“, aj keď tento pojem nie je legislatívne 
definovaný. Vzhľadom na vnútorné štátne správne usporiadanie a právomoci 
Windsorského parlamentu a centrálnej vlády pri analýze priestorovo-plánovacieho 
systému vo Veľkej Británii sa sústredíme na Anglicko, ktoré je tomuto parlamentu 
a centrálnej vláde bezprostredne podriadené.  
 

2. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 
plánovania 

 
Veľká Británia je krajinou, ktorú môžeme zaradiť medzi reprezentatívne modely 

priestorového/územného plánovania.  
 
Napriek oveľa starším tradíciám plánovania sa vznik právneho rámca pre 

priestorové plánovanie vo Veľkej Británií vzťahuje k roku 1909, kedy  v reakcii na 
požiadavku funkčnej segregácie na nekompatibilne funkčne využívaných územiach a na 
problémy devastácie krajiny bol ustanovený Zákon o bývaní a mestskom plánovaní 
(The Housing, Town planning Act 1909). V tomto zákone bola lokálnym správnym 
a samosprávnym orgánom tzv. autoritám udelená právomoc pripraviť návrhy pre 
rozvojové územia alebo územia ktoré pravdepodobne budú použité na účely výstavby. 
Plány regulovali počet stavieb a sietí, ich vzhľad a spôsob funkčného využitia, obsahovali 
špecifikáciu zón, kde bol povolený len určitý typ využitia, resp. stanovovali činnosti, pre 
realizáciu ktorých sa vyžadovalo zvláštne povolenie miestnej autority. Už v tomto 
období, bola v zákone zahrnutá kompenzácia pre vlastníkov pôdy v prípadoch, kde bola 
znížená hodnota územia, jeho zaradením do nižšie klasifikovaného užívania.  

 
Zákon o mestskom a krajinnom plánovaní (Town and Country Planning Act) 
z roku  1947  ustanovil všeobecnú povinnosť lokálnych správnych orgánov mať 
rozvojový plán dokumentujúci zámer pre vývoj nimi spravovaného územia. V zmysle 
tohoto zákona podliehalo celé územie kráľovstva pod plánovaciu kontrolu a miestne 
orgány mal široké právomoci aj v oblastiach ochrany stromov, budov architektonického 
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alebo historického záujmu, v oblasti reklamy. Zákon tiež zavádzal poplatky majiteľov 
pôdy za záber pre rozvojové zámery. Tento zákon bol viac krát menený a doplnený, čo 
vyústilo do návrhu nového Zákona o mestskom a krajinnom plánovaní (Town and 
Country planning Act), ktorý dostal kráľovský súhlas 24. mája 1990.  
 
Vzhľadom na dynamiku a vplyv európskej integrácie aj tento zákon podľahol 
legislatívnym zmenám a v parlamente bol v roku 2004 schválený návrh Zákona o 
plánovaní a povinnom odkúpení (Planning and Compulsory Purchase Bill), 
ktorý reflektoval okrem iného aproximáciu práva európskych krajín. Prijatím tohoto 
zákona boli implementované porovnateľné legislatívne normy, no s odlišným prístupom 
k riešeniu jednotlivých problematík. Môžeme konštatovať, že rozdiely vyplývajúce 
z príslušnosti k inej plánovacej kultúre sa prejavujú hlavne v procesnej stránke 
plánovania.  
 

3. Ciele a úlohy 
 
Ciele priestorovo plánovacieho systému v Spojenom kráľovstve sú zadefinované 
jednak v zákone, jednak v oficiálnych deklaratívnych politických materiáloch centrálnej 
vlády.  
 
V zmysle legislatívy: 

a. Plánovanie formuje miesta, kde žijú a pracujú ľudia a krajinu v ktorej žijú. 
Dobré plánovanie zabezpečuje, že sa dosiahne rozvoj správnym smerom, na 
správnom mieste a v správnom čase. To prináša do života ľudí pozitívny rozdiel 
a pomáha poskytovať pre všetkým domy, pracovné miesta a lepšie možnosti, za 
súčasnej ochrany a podpory prírodného a historického prostredia a ochrany 
krajiny a neurbanizovaných priestorov, ktoré sú živými zdrojmi pre každého. 
Avšak zlé plánovanie môže spôsobiť pre súčasné a budúce generácie úpadok 
mestských centier, nízku bezpečnosť v obytných častiach, kriminalitu a 
neporiadok a stratu našej krásnej krajiny. 

b. Dobré plánovanie je pozitívny a proaktívny proces, realizovaný vo verejnom 
záujme prostredníctvom systému prípravy plánovacích dokumentov a riadenia 
rozvoja a využitia územia.  

c. Udržateľný rozvoj je jadrovým princípom podporujúcim plánovanie. Jadrom 
udržateľného rozvoja je jednoduchá myšlienka zabezpečenia lepšej kvality 
života pre každého, teraz a v budúcnosti.  

 
Centrálna vláda definovala 4 ciele pre udržateľný rozvoj vo svojej stratégii z roku 1999. 
Sú nimi: 

• sociálny progres, ktorý reaguje na potreby každého jednotlivca 
• efektívna ochrana životného prostredia;  
• prezieravé využitie prírodných zdrojov a   
• zabezpečenie vysokých a stabilných úrovní ekonomického rastu a 

rozvoja. 
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Tieto ciele sa musia dosiahnuť v integrovanej podobe prostredníctvom udržateľnej, 
inovatívnej a produktívnej ekonomiky, ktorá prináša vysokú mieru zamestnanosti a 
rozvoj spoločnosti, ktorá zabezpečuje sociálnu inklúziu, udržateľné komunity blaho 
jednotlivcov spôsobom, ktorý ochraňuje a podporuje rozvoj fyzického prostredia a 
optimalizuje využitie zdrojov a energie.  
 
Úlohy priestorovo – plánovacieho systému na základe toho boli definované 
nasledovne: 
 

a. Plánovanie musí facilitovať a podporovať udržateľné a inkluzívne modely 
rozvoja urbánneho a vidieckeho rozvoja prostredníctvom: 

• sprístupnenia vhodných území pre rozvoj v súlade s ekonomickými, 
sociálnymi a environmentálnymi cieľmi v smere skvalitnenia kvality života 
ľudí;  

• prispievania k udržateľnému ekonomickému rozvoju, 
• ochraňovania a podpory prírodného a historického prostredia, kvality a 

charakteru krajiny a existujúcich komunít;  
• zabezpečenia vysokej kvality rozvoja prostredníctvom dobrého a 

inkluzívneho navrhovania a efektívnym využitím zdrojov,  
• zabezpečenia toho aby ,rozvoj podporoval existujúce komunity a 

prispieval k vytváraniu bezpečných, udržateľných, živých a zmiešaných 
komunít s dobrým prístupom k pracovným miestam, kľúčovým službám 
pre všetkým členov komunity.  

b. Princípy udržateľného rozvoja boli zahrnuté do vládnej vízie udržateľných 
komunít, formulovanej v dokumente “Udržateľné komunity - tvorba budúcnosti. 
Plánovanie má kľúčovú úlohu v tvorbe udržateľných komunít, ktoré obstoja v 
teste času, kde ľudia chcú žiť a ktoré umožnia ľuďom dosiahnuť ich ašpirácie a 
potenciál. 

c. Aby sa dosiahli tieto široké ciele, krajina potrebuje transparentný, flexibilný, 
efektívny a účinný plánovací systém s predvídateľným vývojom, ktorý bude 
zabezpečovať kvalitu rozvoja nevyhnutnú pre udržateľnosť rozvoja a 
zabezpečenie udržateľnosti komunít. Národné stratégie a regionálne a lokálne 
rozvojové plány (regionálne priestorové stratégie a rámce lokálneho rozvoja) 
poskytujú rámec pre plánovanie udržateľného rozvoja a pre to aby takýto rozvoj 
bol efektívne riadený. Plány musia byť spracovávané za účasti komunity a 
prezentovať zdieľanú víziu ako sa má územie vyvíjať aby sa dosiahla 
udržateľnosť rozvoja  

d. Tento systém, v ktorom plán zohráva kľúčovú rolu poskytujúc istotu a 
predvídateľnosť, je kľúčovým a hrá kľúčovú rolu v integrácii cieľov 
udržateľného rozvoja. Tam, kde rozvojový plán obsahuje relevantné stratégie, 
žiadosti o plánovacie povolenia by mali byť v súlade s plánom, inak by tomu 
malo byť iba ak by sa ukazovalo vo vecnom hodnotení iné. 

e. Lokálne spoločenstvá,  podnikateľské subjekty, NGO a jednotlivci majú právo na 
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vysokú kvalitu služieb v oblasti riadenia priestorového rozvoja, ktoré sú rýchle, 
korektné, otvorené, transparentné a konzistentné a rešpektujú náklady, námahu 
a angažovanosť, ktorá bola vložená do prípravy plánu a prípravy a predloženia 
žiadostí. Plánovacie autority musia zabezpečiť, aby plány boli aktuálne a aby 
plánovacie žiadosti boli vybavované starostlivo s adresovaním relevantných 
záležitostí. Plánovacie autority musia zabezpečiť aby mali na príslušnom území 
vhodné organizačné štruktúry na zabezpečenie úloh.  

f. Avšak plánovacie autority musia ísť ďalej. Podľa Zákona o plánovaní a 
povinnom odkúpení z roku  2004 každá lokálna plánovacia autorita dnes má 
zodpovednosť za spracovávanie každoročných správ o tom, ako sa stratégie 
definované v lokálnych plánoch rozvoja napĺňajú. Ich úloha preto je nie 
obmedzená na spracovávanie plánu a riadenie rozvoja, ale zahrňuje facilitáciu a 
podporu implementácie kvalitného rozvoja. Musia byť preto zamerané na 
poskytovanie dobrých služieb manažmentu rozvoja v ich území: spracovávanie 
plánov, konanie v rámcoch konsenzu o rozvoji a asistovať pri implementácii, 
snažiac sa o kontinuálne zlepšenie v zmysle otvorenosti, zákazníckych služieb a 
uspokojenia dotknutých.  

g. Plánovanie je nástroj lokálnej správy a samosprávy na formulovanie a realizáciu 
vízie pre ich územie v zmysle stratégií ich komunít. Plánovací proces už ponúka 
lokálnym komunitám skutočné možnosti ovplyvniť rozvoj v ich území. 
Efektívnejšie zapojenie komunít je kľúčovým prvkom vládnych reforiem. Toto je 
lepšie dosiahnuté tam, kde je sa od počiatku zaangažujú všetky dotknuté 
subjekty do procesu spracovania plánu a presadzovania rozvojových návrhov. 
Toto pomáha identifikovať oblasti a problémy v rannom štádiu a umožňuje 
dialóg a diskusiu o možnostiach skôr než sa spracovanie plánu dostane do 
pokročilej fázy. 

h. Diskusie pred žiadosťou o plánovacie rozhodnutie sú rozhodujúce a profitujú z 
nich tak developeri, ako aj lokálne plánovacie autority, a to v polohe 
zabezpečenia lepšieho vzájomného porozumenia cieľov a obáv, ktoré existujú. V 
procese takýchto diskusii môže byť návrh prispôsobený tak, aby lepšie 
reflektoval ašpirácie komunity a aby žiadosti boli kompletné a adresovali všetky 
relevantné oblasti. Lokálne plánovacie autority a žiadatelia musia pristupovať 
pozitívne k skorému zaangažovaniu do diskusií pred podaním žiadosti tak, aby 
formálne žiadosti mohli byť zúradované s väčšou istotou a rýchlosťou a bola 
lepšie zabezpečená kvalita rozhodnutia.  

 
 

4. Právne postavenie a systém legislatívy 
 

4.1. Popis systému priestorového plánovania vo Spojenom kráľovstve 
 

Pravidlá a procedúry plánovania v UK sú odvodené od množstva legislatívnych zdrojov. 
Právo v oblasti priestorového plánovania predstavuje komprimovanú formu mechanizmu 
verejného práva na zabezpečenie riadenia využitia územia. Vytvára regulačný systém, 
prostredníctvom ktorého sú verejné orgány vybavené právomocami na riadenie rozvoja 
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a využitia územia. Rôzna inštitucionálna štruktúra a metodológie sú založené na 
postupoch administratívnych, regulačných a ekonomicky intervenčných. Špecifické 
metodológie priestorovo plánovacieho práva obsahujú oblasti tvorby rozvojových 
plánovacích dokumentov, udeľovania povolení, vydávania nariadení, definovania 
chránených území na územiach vo vlastníctve verejného subjektu alebo leasovaných 
územiach, vstupovania do zmluvných vzťahov a zakazovania špecifikovaných aktivít. 
 
Britský systém priestorového plánovania vychádza z chápania manažmentu 
priestorového rozvoja a funkčného využívania územia ako súhrnu reštritktívno-
regulačných mechanizmov, ktorých základom je princíp obmedzenia individuálnych práv 
subjektov, pri realizácií ich právomocí v spojitosti s územím a zároveň mechanizmov 
aktívnej participácie štátu na rozvoji a to formou intervencií vo finančnej oblasti a 
intervencií štátu ako kupca alebo poskytovateľa služieb, objektov, infraštruktúry a pod. 
 
Forma reštriktívno-regulačných mechanizmov je vždy poznačená právnym systémom tej, 
ktorej krajiny. Individuálne smerovania, formou žiadosti o rozvoj, prechádzajú cez 
kontrolný systém v zastúpení volených councilorov - úradníkov. Ich rozhodnutia 
o žiadostiach rozvoja sa opierajú o:     
 

• rady profesionálnych úradníkov- plánovačov,  
• formálne definované princípy a  
• ostatné materiálne hľadiská. 
 

Vo Veľkej Británií sa celý proces odohráva prostredníctvom voľne tvorených úsudkov 
tzv. „discretionary judgement“, pričom byrokratické pravidlá sú v sekundárnej pozícií. 
Tento tradičný spôsob sa opiera o tvrdenie, čo by s verejným právom a za daných 
okolností robila „korektne jednajúca osoba“ (nekladie sa otázka, ako by nakladala 
s formálnou normou). V prípade, ak by sa účastník procesu cítil nespravodlivo 
zasiahnutý rozhodnutím, môže sa odvolať na vyšší stupeň moci. Voľná forma 
rozhodovania je predpokladom flexibilného mechanizmu, ktorý je schopný dynamicky sa 
prispôsobovať meniacim sa politickým a ekonomickým podmienkam. Prejavuje sa 
kontinuálnym prehodnocovaním a reinterpretáciou princípov fungovania spoločnosti.  
 
Mechanizmy a nástroje aktívnej participácie štátu na priestorovom rozvoji sa týkajú 
vstupu štátu v rôznych polohách od použitia verejných financií na nákup služieb či 
objektov a ich výstavbu, intervencií prostredníctvom daňového systému až po 
poskytovanie služieb v oblasti infraštruktúry  či plánovacej oblasti. Vymenované 
možnosti závisia od finančných prostriedkov prístupných verejnému sektoru, ďalej od 
noriem nariaďujúcich limity pre výkon právomocí agentúr a v neposlednom rade od 
politickej ideológie umožňujúcej (alebo naopak) vstup verejného a súkromného sektora 
do rozvojových sektorov. Primárnym nástrojom aktívnej intervencie štátu do 
priestorového rozvoja je systém rozvojových plánovacích dokumentov 
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Plánovací systém v UK prešiel v posledných štyroch rokoch najradikálnejšími zmenami 
od roku 1947. Zmena v roku 2004 Zákonom o plánovaní a povinnom odkúpení (Planning 
and Compulsory Purchase Act 2004) reprezentuje celkový posun od územného 
plánovania s dominanciou stratégií funkčného využívania územia k priestorovému 
plánovaniu. Tento posun sa realizuje súčasne s reformou štátnej správy, ktorá 
podporuje modernizáciu komunálnej úrovne správy, rozvoj regionálne správy a tiež 
podporuje väzby na politiky Európskej únie. Kľúčovými princípmi reformy plánovacieho 
systému boli: 
 

• posilnenie regionálnej úrovne plánovania  
• reforma systému rozvojového plánovania založená na nahradení Regionálnych 

plánovacích usmernení (Regional Planning Guidance – RPG) tzv. Regionálnymi 
priestorovými stratégiami (Regional Spatial Strategies – RSS) 

• dôraz na zapojenie verejnosti a ďalších dotknutých subjektov tzv. stakeholderov 
do plánovania ako časť snahy o dosiahnutie väčšej vážnosti a transparentnosti 
plánovania 

• využitie princípu udržateľnosti s odkazom na SEA smernicu Európskej komisie 
2001/42/EC, s cieľom zabezpečiť, aby lokálne rozvojové dokumenty boli 
pripravované s cieľom prispieť k dosiahnutiu udržateľného rozvoja 

• dôsledné uplatnenie federálnej štruktúry Spojeného kráľovstva, odrážajúcej sa 
v samostatnej a odlišnej úprave procedúr spracovania plánovacích dokumentov. 
Okrem toho sa v jednotlivých častiach UK spracovávajú samostatné „národné“ 
plány, reflektujúce obecnú európsku prax spracovávania národných stratégií 
priestorového rozvoja. 

 
Hlavnými črtami priestorovo-plánovacej legislatívy v Spojenom kráľovstve sú: 

• povinnosť orgánov na komunálnej úrovni pripraviť plány rozvoja   
• komprehensívna právna definícia pojmu „rozvoj“ 
• povinnosť získať plánovacie povolenie pre rozvoj  
• právo podať odvolanie proti odmietnutiu vydať plánovacie povolenie 

lokálnym orgánom plánovania 
• právomoc odstrániť nepovolený „rozvoj“  
• vyhradená právomoc Vlády vo vzťahu k aplikácií plánovacích nástrojov, 

k spracovaniu alebo aktualizácii plánovacej dokumentácie. 
 

4.2. Štruktúra systému územného manažmentu odvíjajúceho sa od 
plánovania 

 
V Anglicku existuje hierarchická štruktúra dokumentácie, usmernení a plánov 
pokrývajúca národnú, regionálnu a lokálnu úroveň plánovania ktoré obsahujú: 
 

• Národné vyhlásenia o plánovaní a stratégii v oblasti manažmentu nerastných 
surovín a usmernenia 

• Regionálne priestorové stratégie  
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• Rámce lokálneho rozvoja 
 
Národná úroveň  
 
Vláda určuje národné stratégie rôznych aspektov plánovania a pravidlá, ktoré riadia 
výkon v rámci plánovacieho systému. Národné plánovacie stratégie sú definované v:  
 

• plánovaco-strategických vyhláseniach (Planning Policy Statements (PPS) 
• plánovaco-strategických usmerneniach (Planning Policy Guidance notes (PPG) 
• správach o stratégii manažmentu nerastných surovín (Minerals Policy 

Statements (MPS) 
• usmerneniach pre plánovanie využitia zdrojov nerastných surovín (Minerals 

Planning Guidance Notes (MPG) 
• v obežníkoch (Circulars) a parlamentných vyhláseniach (Parliamentary 

Statements).  
 
Regionálna úroveň  
 
V Anglicku regionálne plánovacie orgány (v Londýne primátor) pripravujú a spracúvajú 
regionálnu priestorovú stratégiu (Regional Spatial Strategy (RSS)), v Londýne stratégiu 
priestorového rozvoja (Spatial Development Strategy) reflektujúcu potreby a ašpirácie 
pre rozvoj a využitie územia na 10 až 15 rokov. Každá regionálne priestorová stratégia 
musí odrážať a budovať na stratégiách definovaných na národnej úrovni. Regionálna 
priestorová stratégia môže obsahovať stratégie vzťahujúce sa na územie, časť územia 
viacerých lokálnych plánovacích autorít ktoré sú oprávnené pre subregionálne 
plánovanie 
 

Podľa Zákona o plánovaní a povinnom odkúpení (Planning and Compulsory Purchase 
Act 2004) orgán regionálneho plánovania je ten orgán, ktorý spĺňa ministerstvom 
stanovené požiadavky a zákonnú podmienku. Tá je definovaná v § 2  a ustanovuje 
zloženie orgánov, pričom 60 percent osôb musí byť členom autority pôsobiacej 
v regióne. Zároveň taxatívne vymenováva 5 takýchto autorít a tými sú: 

 
• District council - Okresné zastupiteľstvo 
• County council - Obvodné zastupiteľstvo 
• Metropolitan district council - Metropolitné okresné zastupiteľstvo 
• National park authority - Autorita národného parku 
• The Broads authority - Autorita volebného okrsku (v Londýne) 

 
Právomoc vydať/zrušiť súhlas na vznik regionálneho orgánu plánovania má minister. 
Toto je zároveň podmienkou pre vytvorenie regionálneho orgánu plánovania. 
Hlavnými funkciami týchto orgánov je obstaranie regionálnej priestorovej stratégie, 
monitorovanie jej implementácie a posudzovanie skutočností, ktoré môžu mať dopad na 
jej realizáciu. Regionálne orgány plánovania majú okrem iného povinnosť každoročne 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                                       Veľká Británia 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 
 

8

vypracovať správu o implementácii regionálnej priestorovej stratégie a predložiť ju 
ministerstvu. Okrem toho majú vo vzťahu k priestorovému rozvoju v danom regióne a 
jeho stakeholderom zo zákona stanovenú poradenskú funkciu.  
Orgán regionálneho plánovania je zodpovedný za preskúmanie regionálnej priestorovej 
stratégie a za prípravu jej návrhu, prevereného v spolupráci s miestnymi a regionálnymi 
stakeholdermi.  

 
Hlavnými aktérmi v regionálnom plánovaní sú:  
 

• vládne úrady pre regióny 
• regionálne združenia  
• a regionálne rozvojové agentúry 
 

Odzrkadľujú dvojdimenzionálny systém prostredníctvom administratívne silnejších 
vládnych úradov pre regióny na jednej strane a volených regionálnych združení 
s demokratickejším prístupom na strane druhej.  

 
Vládne úrady pre regióny  (GORs) 
Momentálne vykonáva svoju funkciu 9 takýchto úradov (v každom regióne jeden). 

Sú hlavným prostriedkom implementácie národných a regionálnych priorít v jednotlivých 
regiónoch. Sú hlavným prepojením medzi vládou a ministerstvami relevantnými pre  
oblasť rozvoja regiónov, čím vytvárajú prepracovanú sieť a uľahčujú tak proces, pri 
vytváraní stratégií integrujúcich požiadavky jednotlivých ministerstiev. Spolupracujú 
s regionálnymi partnermi pri implementovaní a monitorovaní regionálnych priestorových 
stratégií, ktoré ustanovujú politiku rozvoja územia na obdobie 15- 20 rokov. Aby táto 
sieť prepojenia fungovala bola vytvorená centrálna inštitúcia tzv. Koordinačná jednotka, 
ktorá poskytuje rady a komunikáciu medzi vládnymi úradmi pre regióny a má na starosti 
technické a finančné otázky ich fungovania.    
 

Regionálne združenia 
Predstavujú ďalšiu formu partnerského subjektu vystupujúceho v otázkach 

rozvoja regiónov. Boli zaradené medzi kľúčové správne organizácie v roku 2002 
prostredníctvom parlamentného dokumentu s názvom „Tvoj región, Tvoja voľba“ (Your 
region, your choice). Vykonáva funkcie stanovené zákonom ako orgán regionálneho 
plánovania. V každom regióne je  jedno združenie okrem Londýna. V priemere ich tvorí 
70 percent volených úradníkov z lokálnych autorít a ostatní členovia sú navrhovaní 
z ostatných sektorov z oblastí obchodu, kultúry, vzdelania dokonca aj členovia 
Európskeho parlamentu.  
 

Regionálne rozvojové agentúry 
Boli zriadené zákonom známym ako Regional Development Agencies Act 1998. 

Skladajú sa z 8 až 15 členov menovaných ministrom. Sú subjektami, ktoré nespadajú 
pod žiadne ministerstvo. Spolu s Londýnskou agentúrou ich pôsobí na území Anglicka 9. 
Produkujú hlavné stratégie v oblasti ekonomického rozvoja regiónov a ich obnovy, 
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s dôrazom na zlepšenie ich konkurencieschopnosti a so snahou redukovania existujúcich 
nerovností medzi nimi.  

 
Tieto agentúry majú za cieľ v zmysle zákona najmä: 
 
• Podporovať ekonomický rozvoj a obnovu svojho územia 
• Podporovať obchodnú efektivitu, investície a súťažischopnosť územia 
• Podporovať zamestnanosť 
• Podporovať rozšírenie znalostí pre relevantné zamestnania na území 
• Prispievať k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja v UK 

 
Lokálna úroveň 

Vďaka reformám a reorganizáciám v minulosti, má Anglicko najkomplexnejší, ale 
tiež veľmi zložitý systém miestnej správy. História siaha až do 12 storočia, kedy bola 
krajina rozdelená do 39 okresov. Local Government Act 1972 založil dvoj stupňový 
systém riadenia na subregionálnej úrovni county council (okresné zastupiteľstvo) 
a district council (obvodné zastupiteľstvo). V súčasnosti je v Anglicku 46 okresov a 296 
obvodov, vo Walese 8 okresov a 37 obvodov. Územia, ktoré nemajú pod obecnou 
autoritou žiaden okrsok sú definované ako Unitárne autority.  

 
Podľa zákona o miestnej správe (Local Government Act 2000) na území Anglicka 

pôsobia okrem vyššie uvedených subjektov  ako subjekty miestnej správy tiež  
Londýnske zastupiteľstvá volebných obvodov a spoločné zastupiteľstvo mesta  Londýn, 
Zastupiteľstvo v Icles of Scilly. 

 
 
Lokálne plánovacie autority (okrem okresných zastupiteľstiev) musia pripraviť rámce 
lokálneho priestorového rozvoja (Local Development Framework (LDF)). Tieto musia 
obsahovať súbor dokumentov obsahujúcich stratégiu v oblasti priestorového plánovania 
a plánovania využitia nerastných surovín pre dané územie. Okrem toho obsahujú plány 
odpadového  hospodárstva, návrh lokálneho rozvoja (Local Development Scheme), 
dokumenty lokálneho rozvoja (Local Development Documents) a Vyhlásenie o zapojení 
verejnosti (Statement of Community Involvement).  
 
Lokálne plánovacie autority (okrem okresných zastupiteľstiev) musia pripraviť aj Sústavy 
lokálneho rozvoja (Local development scheme - LDS), ktoré definujú program pre 
vypracovanie dokumentov lokálneho rozvoja (Local Development Documents - LDDs). 
Tieto dokumenty majú byť pripravované ako dokumenty lokálneho rozvoja. Dokumenty 
lokálneho rozvoja, ktorými môžu byť dokumenty plánu rozvoja alebo doplňujúce - 
suplementárne plánovacie dokumenty (Supplementary Planning Documents - SPDs), 
musia reflektovať a byť vystavané na národných a regionálnych stratégiách, berúc do 
úvahy lokálne potreby a odlišnosti. Zákon o plánovaní a povinnom odkúpení z roku 2004 
požaduje od dokumentov lokálneho rozvoja, aby boli v súlade s národnými stratégiami 
a usmerneniami vydanými štátnym sekretárom (ministrom), stratégiou rozvoja komunity 
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spracovanou lokálnou autoritou, a tiež v principiálnom súlade s regionálnymi 
priestorovými stratégiami a v prípade londýnskych volebných okrskov so Stratégiou 
priestorového rozvoja Londýna.  
 

5. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného 
rozvoja a inštitucionalizácia 

Spojené kráľovstvo pozostáva z Veľkej Británie a Severného Írska. Veľká Británia 
pozostáva z Anglicka, Škótska a Walesu.  Škótsko sa stalo súčasťou Veľkej Británie 
v roku 1707. Zatiaľ čo väčšina zákonov prijatých londýnskym parlamentom platí 
v Anglicku a Walese, Škótsko má odlišný právny systém a mnohé zákony v Škótsku sú 
odlišné od Anglicka a Walesu. Severné Írsko sa stalo súčasťou Spojeného kráľovstva 
v roku 1921 a má odlišnú legislatívu od ostatných častí Spojeného kráľovstva, aj keď 
parlament Spojeného kráľovstva je najvyššou legislatívnou inštitúciou vo Veľkej Británii 
a britských zámorských územiach. 

Pre priestorové plánovanie vo Veľkej Británii a osobitne Anglicku je dôležité delenie 
územia na regióny, okresy a obvody a existencia orgánov na jednotlivých úrovniach 
resp. integrovaných orgánov pre dve z týchto úrovní. 

5.1. Úloha centrálnej a národných vlád 

Westminsterský parlament definuje všeobecné zásady politiky a všeobecné politické 
rámce, avšak problematika územného plánovania je prenesená právomoc. Všeobecná 
právomoc leží na príslušných ministerstvách a ministroch jednotlivých štyroch národných 
území, a plánovacia legislatíva je v zodpovednosti každého z príslušných národných 
zákonodarných zborov, pričom westminsterský parlament hrá rolu anglického národného 
parlamentu. 

Sústavu relevantných partnerov na úrovni centrálnej a národných vlád ukazuje 
nasledujúci prehľad:  

Výkonný orgán  Volený orgán  Územie  Funkcia  

  
Ministerstvo pre komunity a lokálnu 

správu (Department for 
Communities and Local Government 

- DCLG) 

do mája 2006 Úrad ministerského 
predsedu (Office of the Deputy 

Prime Minister - ODPM)  

Parlament  244.000 km² Legislatíva, politika 
a inšpektorát plánovania pre 

Anglicko  

Škótska exekutíva – minister pre 
životné prostredie a rozvoj vidieka 

(Scottish Executive)  

Škótsky parlament 79.000 km²  Legislatíva, politika 
a inšpektorát plánovania pre 

Škótsko 
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Waleský úrad – minister životného 
prostredia (The Welsh Office) 

Národné 
zhromaždenie 

Walesu 

21.000 km²  Legislatíva, politika 
a inšpektorát Wales  

Ministerstvo pre životné prostredie 
a plánovacie služby  a Ministerstvo 
regionálneho rozvoja (Department 
for the Environment and the 

Planning Service, Department for 
Regional Development) 

Severoírske 
zhromaždenie  

14.000 km²  Všetky plánovacie právomoci 
pre Severné Írsko  

 

 

5.2. Hierarchia územných subjektov zodpovedných za priestorové 
plánovanie - priestorový rozvoj a ich plánovacích nástrojov. 

Vzájomné vzťahy na úrovni centrálnej vlády a národných vlád v rámci Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie sa premietajú aj do hierarchie na nižších úrovniach vo väzbe 
na územnosprávne členenie jednotlivých jeho súčastí. Nasledujúci prehľad ukazuje 
nielen túto hierarchiu ale ukazuje tiež vo väzbe na územnosprávne členenie sústavu 
orgánov zodpovedných za problematiku manažmentu priestorového rozvoja vrátane 
plánovania a osobitne disponibilitu plánovacích nástrojov. 

Úroveň  Zodpovedný orgán  Plánovacie nástroje  Popis  
Anglicko 

V Anglicku je 33 Londýnskych volebných obvodov, 34 okresných zastupiteľstiev, 238 obvodných 
zastupiteľstiev, 46 integrovaných zastupiteľstiev a 36 integrovaných metropolitných obvodných 

zastupiteľstiev. 
1  Národná  Celé Anglicko 

Centrálna vláda  

Úrad premiéra 
(ODPM) do 2006 

Ministerstvo pre 
komunity a lokálnu 
správu 

 

   

Národná legislatíva 
a politika v oblasti 
plánovania: Obežníky a  
PPSs, Plánovanie 
v oblasti nerastných 
suroví, Plánovacie 
usmernenia (MPG) 
Regionálne plánovacie 
usmernenia (Regional 
planning guidance-
RPG) existujúce do r. 
2004, a zostávajúce 
v platnosti do nových 
regionálnych 
priestorových stratégií 
(RSS) 
a subregionálnych 
stratégií  

Plánovací inšpektorát   

Primárna a sekundárna legislatíva 
a národné a regionálne politické 
usmernenia: 

Politiky sektorálne s priestorovými 
dopadmi napríklad v oblasti energetiky, 
vodného hospodárstva ale aj politiky 
priestorovo-plánovacie integratívne 
(premietajúce sa napríklad do 
priestorovo strategických  usmernení 
PPS) 

Legislatívnym východiskom je sústava 
zákonov novelizujúca Zákon o mestskom 
a krajinnom plánovaní v súčasnosti 
najmä Zákonom o plánovaní a povinnom 
odkúpení (2004) 

 

2 9 regiónov vládne úrady pre 
regióny (GORs)  

Regionálne priestorové 
stratégie (RSS) (po r. 
2004)  

Regionálne pracovisko centrálnej vlády 
v anglických regiónoch jedná v mene 
ministra v plánovacích záležitostiach 
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Regionálne rozvojové 
agentúry (RDAs) 

v rámci regiónu, je zodpovedné za 
prípravu regionálnych priestorových 
stratégií (RSS).  

3  34 okresov Volené okresné 
zastupiteľstvo  

Lokálne plány využitia 
nerastného bohatstva 
a nakladania s 
odpadom (po r.2004)  

Riadenie a kontrola 
rozvoja v oblasti 
využitia nerastného 
bohatstva a nakladania 
s odpadom 

Zodpovedné za prípravu plánov využitia 
nerastného bohatstva a nakladania s 
odpadom 

   

4 238 obvodov Obvodné 
zastupiteľstvo 

Rámce lokálneho 
rozvoja (po r. 2004)  

Riadenie a kontrola 
rozvoja 

Zodpovedné za tvorbu rámcov lokálneho 
rozvoja 
 

5 115 Združené 
úrady 
a volebné 
obvody v 
Londýne 

Urbánne územia 
s jednou úrovňou 
lokálnej správy  

Správy národných 
parkov  

Primátor Londýna 

Združený plán rozvoja 
(do r.2004)  

Rámce lokálneho 
rozvoja (Po r.2004)  

Plán Londýna  

Zodpovedné za prípravu rámcov 
lokálneho rozvoja a v národných parkoch 
za plány manažmentu národných parkov. 
V Londýne je primátor zodpovedný za 
prípravu plánu Londýna   

 
Wales 

1 Národná Regionálna vláda 

Národné 
zhromaždenie 
Walesu  

Legislatíva mestského 
a krajinného 
plánovania 
a plánovacia politika  

Národný plán 
priestorového rozvoja 

Riadenie a kontrola 
rozvoja  

Národný plán založený na európskom 
prístupe k priestorovému plánovaniu – 
Priestorový plán Walesu. 
 

2 22Obvodov  zastupiteľstvo 
obvodu 

Správy národných 
parkov  

Združený plán rozvoja  

Riadenie a kontrola 
rozvoja 

Zodpovedné za prípravu politík 
priestorového rozvoja a funkčného 
využitia územia 

Scotland 
 

1 Národná Škótsky parlament  

Škótska exekutíva  

Legislatíva mestského 
a krajinného 
plánovania 
a plánovacia politika  

 

Primárna a sekundárna legislatíva 
a politické usmernenia 

Stratégia - Národný rámec pre 
plánovanie v Škótsku 
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Plán - Rámec priestorového plánovania 
2005 

2 32 
zastupiteľstiev 
(councils) 

Vybrané 
zastupiteľstvá za 
mestá a vidiecke 
územia  

Štrukturálne plány 

Lokálne plány  

Riadenie a kontrola 
rozvoja 

Písomné stanoviská stratégia návrhov, 
určenia funkcií jednotlivým územiam  

Pokrýva celé územie spravované 
zastupiteľstvo, pripravuje stratégie 
a návrhy ilustrované na mapovom 
základe 

Northern Ireland  
1 národná  Severoírske 

zhromaždenie  

Ministerstvo 
životného prostredia  

Legislatíva mestského 
a krajinného 
plánovania 
a plánovacia stratégia  

Stratégie regionálneho 
rozvoja 

Plány rozvoja  

Primára a sekundárna legislatíva 
a strategické usmernenia: 
 
Stratégia: „Tvoriac našu budúcnosť 
2025“ 
Legislatíva: Zákon o plánovaní 2001, 
Nariadenie o plánovaní (novela) 2003 
Nariadenie o reforme v plánovaní 2006 
Plánovacia dokumentácia: Tvoriac našu 
budúcnosť 2025 (2005)  
Priestorový plán 
 

 
Popri orgánoch územnej správy zohráva v Anglicku osobitnú úlohu Plánovací 
inšpektorát. Tento je orgánom štátnej správy podliehajúcim priamo ministrovi 
zodpovedným za: 

• dohľad nad procesom plánovania a riešenie odvolaní 
• zapracovania zistení do plánov lokálneho rozvoja 
• riešenie odvolaní v stavebnom konaní (building consent appeals) 
• odvolaní vo veci rozhodnutí o reklame (advertisement appeals) 
• spracovanie podkladov pre rozhodnutia ministerstva alebo vo Walese Národného 

zhromaždenia 
• preskúmavanie dokumentov rozvojových plánov a vyhlásení o zapojení verejnosti 
• rôzne nariadenia dotýkajúce sa povinného odkúpenia (vyvlastnenia), práv 

prístupu, problémov ochrany prírody, vodného hospodárstva, dopravy a pod., 
pričom jeho právomoci v týchto oblastiach sú dané dohodou s príslušnými 
ministerstvami a úradmi centrálnej štátnej správy. 

 
 

6. Vzťah odvetvové plánovania a územné/priestorové plánovanie 
 
Legislatíva mimo rámca priestorovo plánovacej legislatívy môže definovať záväzné 
požiadavky vo vzťahu k plánovacím autoritám, alebo môže definovať systém riadenia, 
ktorý musí byť vzatý do úvahy (napríklad environmentálna legislatíva, alebo legislatíva 
v oblasti vodného hospodárstva).  
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Plánovacie autority pri výkone ich funkcií tiež potrebujú sa odvolať na inú legislatívu a 
to najmä:  
 

• Zákon o vzťahoch medzi rasami (novela) z roku  2000, ktorý ošetruje problém 
prevencie pred rasovou diskrimináciou priamou alebo nepriamou v akýchkoľvek 
funkciách vykonávaných verejnou správou.  

• Zákon o diskriminácii postihnutých  roku 1995, ktorý zavádza povinnosť pre 
všetkých zodpovedných za poskytovanie služieb verejnosti nediskriminovať 
postihnutých ľudí poskytovaním nižšieho štandardu služieb pre týchto 
obyvateľov 

• Zákon o ľudských právach z roku  1998, ktorý zapracováva požiadavky 
Európskej konvencie ľudských práv (ECHR) do britského právneho systému. 
Popri všeobecných definíciách je pre plánovanie osobitne dôležitý článok 8 - 
právo na korektné verejné vypočutie, článok  9 – právo na súkromie a rodinný 
život, súkromie domu a korešpondencie, článok 14 – zákaz diskriminácie a 
článok 1 Protokolu 1 – právo na nerušené požívanie vlastníctva a ochranu 
nehnuteľností. 

 
Legislatíva v oblasti samotného priestorového plánovania vo Veľkej Británii teda svojim 
charakterom tvorí rámce pre priame intervencie v oblasti priestorového rozvoja, a to tak 
plánovacie, ako aj výkonné (povoľovanie, investície, subvencie a pod.). Tieto sa však 
v priamej realizácii opierajú o rad legislatívnych aktov mimo rámec samotného 
priestorového plánovania (ochrana kultúrneho dedičstva, ochrana prírody a pod.), tak 
ako je to ukázané vyššie. 
 
7. Prehľad príslušných právnych nástrojov územného/ 

priestorového plánovania  
 
Súčasná legislatíva priestorového plánovania nepokrýva problematiku stavebného 
poriadku a je tvorená primárne nasledujúcimi právnymi normami: 
 

• Zákon o mestskom a krajinnom plánovaní (Town and Country Planning Act 1990) 
novelizovaný prostredníctvom Zákona o plánovaní a kompenzáciách (Planning 
and Compensation Act 1991) a Zákona o plánovaní a povinnom odkúpení 
(Planning and Compulsory Purchase Act 2004) 

• Zákon o plánovaní – uznané územia pre výstavbu a ochranu ( Planning - Listed 
Buildings and Conservation Areas) Act 1990).  

Hlavnými nástrojmi sekundárnej legislatívy (obdoba vykonávacích predpisov v SR) sú: 
 

• Nariadenie o mestskom a krajinnom plánovaní – všeobecne povolený rozvoj 
(Town and Country Planning (General Permitted Development) Order 1995);  

• Nariadenie o mestskom a krajinnom plánovaní – všeobecná procedúra rozvoja 
the Town and Country Planning (General Development Procedure) Order 1995 
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• Nariadenie o mestskom a krajinnom plánovaní – triedy využitia (Town and 
Country Planning (Use Classes) Order 1995 (The UCO)  

• Regulatívy mestského a krajinného plánovania  (Town and Country Planning 
(Development Plan) Regulations 1999) 

 
V roku  2006 boli tieto sekundárne nástroje modifikované Nariadením o mestskom 
a krajinnom plánovaní – aplikácia legislatívy subordinovanej korune z roku 2006 
(Town and Country Planning (Application of Subordinate Legislation to the Crown) 
Order 2006)  

 
 
Z hľadiska právnych úprav systému priestorového plánovania sú dôležité Plánovaco-
strategické usmernenia (Planning Policy Guidance (PPG), ktoré majú jednak charakter 
deklarácie politických cieľov v špecifických oblastiach, jednak charakter metodických 
usmernení resp. vykonávacích predpisov. Ich zostava je značne široká, pružne reaguje 
na aktuálne problémy a potreby spoločnosti premietajúce sa do priestorového rozvoja 
ako to vidieť z nasledujúceho prehľadu (niektoré z nich boli neskoršie zrušené 
v dôsledku nahradenia inými normami, avšak kvôli komplexnosti informácie 
o štruktúrovaní nástrojov ich uvádzame v plnom rozsahu): 
 
• Plánovaco-strategické usmernenie 1: Všeobecné stratégie a princípy (zrušené) 

(Planning Policy Guidance 1: General Policies and Principles), Metodicky 
zastrešuje všetky aktivity plánovacej činnosti; ustanovuje kľúčové princípy; 
všeobecne usmerňuje otázky navrhovania; definuje plánovacie procesy vrátane 
účasti komunít na nich. 

• Plánovaco-strategické usmernenie 2: Zelené pásy (Planning Policy Guidance 2: 
Green Belts). Režim pásov zelene je obdobou slovenského systému biokoridorov 
so širším ako prírodno-ekologickým ponímaním. Vyplýva to z dlhoročnej tradície 
ich ochrany. Ustanovenia sú v duchu zachovania ich stability a ochrany, určujúc 
hranice pre autority na všetkých úrovniach, bázou pre kontrolu rozvoja a osobitne 
pre zabránenie neprimeraným zásahom do kompaktných plôch zelene. 

• Plánovaco-strategické usmernenie 3: Bývanie (zrušené) (Planning Policy Guidance 
3: Housing - obsahovalo vládne ciele v problematike obstarávania bývania; hovorí 
o možnostiach jeho rozšírenia, údržby a taktiež o udržateľnosti obytných 
priestranstiev. 

• Plánovaco-strategické usmernenie 4: Priemyselný, komerčný rozvoj a malé firmy. 
Planning Policy Guidance 4: Industrial, Commercial Development and Small Firms, 
je orientované na podporu ekonomického rozvoja, definuje lokalizačné faktory 
ako jeho východiská, zdôrazňuje význam ústretovosti pri riadení ekonomického 
rozvoja, zvlášť vo vzťahu k  malým firmám. 

• Plánovaco-strategické usmernenie 5: Zjednodušené plánovacie zóny (Planning 
Policy Guidance 5: Simplified Planning Zones). Toto usmernenie definuje jednu 
z významných právomoci plánovacích autorít, a to vyňať určité zóny zo 
štandardného režimu plánovania. Proces uľahčuje procesy plánovania a 
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povoľovania využitia územia a jeho obnovy. Zjednodušenie spočíva v paušálnom 
povolení určitých typov rozvojových aktivít v definovanej zóne. Všeobecné 
povolenie pre daný typ rozvoja začína vypracovaním programu a pokračuje po 
dobu 10 rokov. V tomto čase odpadá povinnosť podania žiadosti o 
povolenie rozvojovej aktivity, pri tých aktivitách, ktoré sú zahrnuté v paušálnom 
povolení. 

• Plánovaco strategické usmernenie 6: Mestské centrá a rozvoj obchodu (zrušené) 
(Planning Policy Guidance 6: Town Centres and Retail Developments). 

• Plánovaco strategické usmernenie 7: Krajina – environmentálna kvalita 
a ekonomický a sociálny rozvoj (zrušené) (Planning Policy Guidance 7: The 
Countryside - Environmental Quality and Economic and Social Development) 
Cieľom usmernenia je podpora dosiahnutia vyššej kvality života na vidieku, 
flexibilného poľnohospodárstva; opisuje princípy pre rozvoj vidieka. 

• Plánovaco strategické usmernenie 8: Telekomunikácie (Planning Policy Guidance 
8: Telecommunications). 

• Plánovaco strategické usmernenie 9: Ochrana prírody (Planning Policy Guidance 
9: Nature Conservation). 

• Plánovaco strategické usmernenie 10: Plánovanie a manažment odpadového 
hospodárstva (zrušené) (Planning Policy Guidance 10: Planning and Waste 
Management). 

• Plánovaco strategické usmernenie 11 Regionálne plánovanie (zrušené) (Planning 
Policy Guidance 11: Regional Planning) určovalo hlavné princípy nového 
regionálneho usporiadania, účel a postavenie regiónov; ukladalo požiadavku 
prípravy regionálnej priestorovej stratégie, jej implementáciu a následný 
monitoring. 

• Plánovaco strategické usmernenie 12: Plány rozvoja (zrušené) (Planning Policy 
Guidance 12: Development Plans) ustanovenia tohoto vyhlásenia sa sústreďovali 
na postupy a proces prípravy miestnych rozvojových plánov; k vyhláseniu boli 
vypracované ďalšie metodiky, ktoré sú publikované separátne – Metodika 
Postupov, Tvorba Local Development Framework, Metodika Monitoringu 
a Hodnotenie udržateľnosti Regionálnych Priestorových Stratégií a Local 
Development Framework. 

• Plánovaco strategické usmernenie 13: Doprava (Planning Policy Guidance 13: 
Transport). 

• Plánovaco strategické usmernenie 14: Rozvoj nestabilného územia (Planning 
Policy Guidance 14: Development on Unstable Land). 

• Plánovaco strategické usmernenie 15: Plánovanie a historické prostredie 
(Planning Policy Guidance 15: Planning and the Historic Environment). 

• Plánovaco strategické usmernenie 16: Archeológia a plánovanie (Planning Policy 
Guidance 16: Archaeology and Planning). 

• Plánovaco strategické usmernenie 17: Plánovanie pre nezastavané priestory, 
šport a rekreáciu (Planning Policy Guidance 17: Planning for Open Space, Sport 
and Recreation). 
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• Plánovaco strategické usmernenie 18: Posilnenie plánovacej kontroly (Planning 
Policy Guidance 18: Enforcing Planning Control). 

• Plánovaco strategické usmernenie 19: Riadenie exteriérovej reklamy (Planning 
Policy Guidance 19: Outdoor Advertisement Control). 

• Plánovaco strategické usmernenie 20: Plánovanie v pobrežných oblastiach 
(Planning Policy Guidance 20: Coastal Planning). 

• Plánovaco strategické usmernenie 21: Turizmus (zrušené) (Planning Policy 
Guidance 21: Tourism). 

• Plánovaco strategické usmernenie 22: Obnoviteľné zdroje energie (zrušené) 
(Planning Policy Guidance 22: Renewable Energy). 

• Plánovaco strategické usmernenie 23: Plánovanie a kontrola znečistenia (zrušené) 
(Planning Policy Guidance 23: Planning and Pollution Control). 

• Plánovaco strategické usmernenie 24: Plánovania a hluk (Planning Policy 
Guidance 24: Planning and Noise). 

• Plánovaco strategické usmernenie 25: Rozvoj a povodňové riziko (zrušené) 
(Planning Policy Guidance 25: Development and Flood Risk). 
 

 

8. Plánovacie  nástroje, ktoré majú smerný charakter 
 

8.1. Smerné nástroje a zmeny v štruktúre plánovacích nástrojov po roku 
2004 

Štruktúra plánovacích nástrojov sa zmenila v roku 2004. Došlo nielen k zjednodušeniu 
štruktúry, ale tiež k zmene obsahu a záväznosti plánovacích nástrojov. Plánovanie 
zaznamenalo premenu z dominantnej polohy plánovania funkčného využitia územia 
(land use planning) do polohy priestorového plánovania (spatial planning). Bola tiež 
posilnená regionálna úroveň plánovania. Ako príklad týchto zmien v Spojenom 
Kráľovstve uvádzame detailnejšie Anglicko, pre ktoré je najvyšším zákonodarným 
orgánom vo veciach priestorového plánovania westminsterský parlament. Ostatné časti 
totiž Spojeného kráľovstva totiž do veľkej miery môžu upraviť svoje systémy reflektujúc 
ich národné špecifiká. 

V zásade je celý systém plánovacích nástrojov vo Veľkej Británii od národnej úrovne 
nižšie hierarchický, t.j. nižšie úrovne plánovacej dokumentácie musia reflektovať vyššie 
úrovne, avšak za súčasného rešpektovania rozhodovacích právomocí na nižších 
úrovniach (princíp subsidiarity). Ani jeden z týchto dokumentov však nemá postavenie 
právneho dokumentu obsahujúceho normy, ktoré poskytujú práva, alebo ustanovujú 
povinnosti subjektom realizujúcim rozvojové zámery. Sú voči nim informatívne, smerné, 
zaväzujú len reprezentantov štátu obhajovať v nich definované ciele pri rozhodnutiach 
a schvaľovaní rozvojových zámerov. Všetkým zainteresovaným poskytujú cenné 
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informácie, ktoré aspekty bude štát zvažovať pri schvaľovaní plánu. Na druhej strane 
nútia štát konať v medziach definovaných princípov a stratégií. 
 
Širokú škálu dokumentov smerného charakteru s charakterom rozvojových plánovacích 
dokumentov ukazuje ich prehľad v štrukturácii jednotlivých územných súčastí Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie prinášaný v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
 

Prehľad plánovacej dokumentácie na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni 
v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie 

 
Anglicko Regionálne priestorové stratégie a Plán Londýna  

Rámce lokálneho rozvoja (úroveň správy) – obsahujúce dokumenty plánu 
rozvoja a doplňujúce plánovacie dokumenty  

Scotland Národný priestorový plán a Rámec priestorového plánovania 
Plány mestských regiónov 
Štrukturálne plány (ak sú potrebné) 
Lokálne plány (všade) 

Wales  

 

Národný priestorový plán 
Lokálne plány rozvoja  (resp. združené plány pre združené obvody)  

Severné Írsko 

 

Priestorový plán  
Lokálne plány pre každý obvod 

 

 
Vzhľadom na priamu podriadenosť Anglicka centrálnej vláde uvádzame tiež detailnejšiu 
informáciu o premene legislatívnou definovaných plánovacích nástrojov na lokálnej 
a regionálnej úrovni v Anglicku, ako reprezentanta vývoja filozofie britského plánovania 
premietajúceho sa do zmien plánovacieho systému najmä po roku 2004: 
 
 

 
Legislatívou definované plánovacie nástroje na regionálnej a lokálnej úrovni v Anglicku  

 
Úroveň do 2004 po 2004 
Regionálna úroveň   Regionálne priestorové stratégie 

pripravované 9 regionálnymi plánovacími 
orgánmi a v Londýne v podobe priestorovej 
rozvojovej stratégie v zodpovednosti primátora 
Londýna 
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Okresná úroveň Štrukturálne 
plány 

Lokálne plány 
využitia nerastného 
bohatstva 
a nakladania s 
odpadom 

Lokálne plány využitia nerastného bohatstva 
a nakladania s odpadom  (časť rámcov 
lokálneho rozvoja pripravovaných 
lokálnou správou) 

 

Lokálna úroveň - obvod 

(vrátane metropolitných 
okresov a londýnskych 
volebných obvodov) 

Lokálne plány 
obvodov alebo 
lokálne plány 
národných 
parkov 

Rámce lokálneho rozvoja –  tento termín 
nie je obsahovo zákonom fixovaný. 
Pozostávajú  z lokálnych rozvojových 
dokumentov, ktoré obsahujú plány 
lokálneho rozvoja a doplňujúce 
plánovacie dokumenty ktoré detailizujú 
a prehlbujú tieto plány. Tiež obsahujú 
vyhlásenie k zapojeniu verejnosti, sústavu 
lokálneho rozvoja a ročnú monitorovaciu 
správu. K tomu lokálne plánovacie orgány 
musia pripojiť všetky lokálne nariadenia 
dotýkajúce sa rozvoja a tiež definíciu 
plánovacích zón.  

združené úrady 

(jednoúrovňová 
administrácia 
s administratívnymi 
funkciami normálne 
realizovanými okresnými a 
obvodnými zastupiteľstvami) 

Združené plány 
rozvoja 

 
 

8.2. Rozvojové plány  

Primárnym nástrojom plánovania vo Veľkej Británii je rozvojový plán či plán rozvoja 
(development plan) v jeho rôznych podobách. Jeho obsah ako aj terminologické 
označenie sa v jednotlivých úrovniach rovnako ako v jednotlivých častiach Spojeného 
kráľovstva odlišuje. 

Ako sme uviedli vyššie rozvojové plány či plány rozvoja prestavujú nadradený termín 
označujúci plán alebo plány, ktoré poskytujú kontextuálnu bázu pre rozhodnutia 
o plánovacích aplikáciách – teda rozhodnutia o realizácii budúcich činností rôznej 
povahy. Obsahujú stratégie pre budúci rozvoj a funkčné využitie územia v danom území. 
Tieto plánovacie dokumenty môžu pokrývať širokú škálu problematík ako je bývanie, 
doprava, zamestnanosť, obchod a ochranu a zachovanie krajiny.   

8.2.1. Rozvojové plány pred rokom 2004 

Pred rokom 2004 rozvojové plány ako integrované strategické priestorovo-plánovacie 
dokumenty boli spracovávané na úrovni obvodov, chápanej ako lokálnej úrovni 
v Anglicku a Walese. Združené úrady v združených obvodoch boli zavedené v roku 1984 
a reformou v roku 1990.  

Rozvojové plány v podobe štrukturálnych plánov boli pred rokom 2004 v Anglicku 
produkované na úrovni okresov a definovali kľúčové strategické ciele na dosiahnutie 
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strategických cieľov funkčného využitia územia a definovali rámec pre lokálne plány. 
Každé okresné zastupiteľstvo obstarávalo tieto plány samotné alebo v spolupráci so 
zastupiteľstvami  susediacich okresov spoločný štrukturálny plán. Pri združených 
správnych jednotkách na okresnej a obvodnej (lokálnej) úrovni sa štrukturálne aj 
lokálne plány obstarávali v jednom dokumente ako združené rozvojové plány. 

Časový horizont týchto plánov bol cca 15 rokov.  

Lokálne plány pokrývajúce celé územie obvodu, obsahovali detailné stratégie a návrhy 
ilustrované na mapovom základe s niektorými individuálnymi návrhmi. Tieto plány vo 
všeobecnosti mali horizont 10 rokov a mali byť v súlade so štrukturálnymi plánmi.  

Vzhľadom na skutočnosť, že na rozdiel od Slovenska v niektorých častiach Anglicka 
existujú dve úrovne lokálnej správy, uvádzame na dokreslenie racionalizačných zmien vo 
Veľkej Británii po roku 2004 príklady Škótska a Walesu. V Škótsku sa spracovávajú 
rozvojové plánovacie dokumenty v podobnej štruktúre ako v Anglicku. Ale keďže 
v Škótsku je len jedna úroveň lokálnej správy, miestne zastupiteľstvá sú motivované 
obstarať v jednom štrukturálny plán aj lokálny plán vo forme združeného rozvojového 
plánovacieho dokumentu.  Združené plány rozvoja sa pripravovali aj vo Walese 
a častiach Anglicka, kde existuje iba jedna úroveň lokálnej správy. Tieto plány 
pozostávali z dvoch častí: prvá časť – strategická, druhá časť bola v podobe lokálneho 
plánu pokrývajúceho detailné stratégie a územnú alokáciu funkcií. V Londýne primátor 
pripravuje Stratégiu priestorového rozvoja ako zastrešujúci dokument k združeným 
rozvojovým plánom pripravovaným následne jednotlivými londýnskymi volebnými 
obvodmi. 

8.2.2. Rozvojové plány po roku 2004 

Záväzný lokálny rozvojový plán je aj po reforme východzím bodom pre rozhodovanie 
v oblasti rozvoja a funkčného využitia územia (Section 36 (6) Zákona). Záväzný plán 
rozvoja preto poskytuje základný rámec pre plánovacie rozhodnutia (obdobu územných 
rozhodnutí v SR). Lokálny rozvojový plán bol reformou plánovacieho systému v roku 
2004 zaradený spolu s regionálnou priestorovou stratégiou ako dominantná súčasť do 
komplexu rámcov lokálneho rozvoja. Nový systém plánovania zahŕňajúci rámce 
lokálneho rozvoja bol sformovaný na usmernenie lokálnych plánovacích procesov 
a podporu proaktívneho pozitívneho prístupu k manažmentu rozvoja. Kľúčovými cieľmi 
v novom systéme sú: 

• flexibilita 
• posilnenie zapojenia komunity a stakeholderov do rozvoja lokálnych spoločenstiev 
• zabezpečenie kľúčových rozhodnutí už vo fáze prípravy plánov 
• hodnotenie udržateľnosti 
• programový manažment 
• monitorovanie – testovanie plánu jednoduchými kritériami s cieľom ukázať, či je 

účelný 
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8.3. Rámce lokálneho rozvoja 

Rámce lokálneho rozvoja sú zastrešujúcim, usmerňujúcim a princípy vyjadrujúcim 
priestorovo plánovacím dokumentom na lokálnej úrovni. Každá lokálna plánovacia 
autorita pripravuje rámec lokálneho rozvoja. Tento je súborom dokumentov, ktoré 
definujú ako sa lokálne územie má meniť počas nasledujúcich 5 rokov. Rámce lokálneho 
rozvoja obsahujú integrovaný súbor stratégií založených na jasnom porozumení 
ekonomických, sociálnych a environmentálnych potrieb územia a všetkých problémov pri 
uspokojovaní týchto potrieb. Lokálne autority majú možnosť sa rozhodnúť, ktorú 
kombináciu dokumentov rozvoja si zvolia. Podstatné je, aby kombinácia, čo najlepšie 
vyhovovala miestnym podmienkam. Rozdelenie do viacerých dokumentov tvorí 
predpoklad jednoduchšej aktualizácie jednotlivých politík a návrhov s nimi spojených. 
Umožňujú vytvoriť jasnú priestorovú víziu územia, spoločne s implementačnou 
stratégiou.  

Rámce lokálneho rozvoja  sa spracúvajú na lokálnej úrovni územnej správy t.j. 
štandardne na úrovni obvodov a skladajú z komplexu dokumentov majúcich formu: 

• Regionálnych priestorových stratégií pripravených regionálnymi plánovacími 
orgánmi alebo v Londýne Stratégia priestorového rozvoja pripravená primátorom 
Londýna 

• Dokumentov záväzného rozvojového plánu pripravených obvodnými 
zastupiteľstvami, združenými úradmi a v prípade lokálnych plánov využitia 
nerastného bohatstva a nakladania s odpadom okresnými zastupiteľstvami (v 
Anglicku tiež chápané ako lokálna úroveň) 

• Doplňujúcich plánovacích dokumentov, ktoré detailizujú a prehlbujú dokumenty 
záväzného rozvojového plánu 

K dokumentom lokálneho rozvoja patrí tiež správa o zapojení verejnosti, sústava 
lokálneho rozvoja a ročná monitorovacia správa. K tomu lokálne plánovacie orgány 
musia pripojiť všetky lokálne nariadenia dotýkajúce sa rozvoja a tiež definíciu 
plánovacích zón. 
 
Jadrom rámcov lokálneho rozvoja sú dokumenty rozvojového plánu a medzi nimi 
dominuje jadrová stratégia rozvoja. Stratégie a politiky v dokumentoch lokálneho 
rozvoja musia  vychádzať z geografických daností územia, fyzických a demografických 
charakteristík, vnútorných a vonkajších väzieb a vzťahov so susediacimi územiami.  
 
Komplex súčastí systému rámcov lokálneho rozvoja je v prehľade ukázaný na obrázku a 
charakterizovaný po jeho jednotlivých súčastiach v následnom texte. 
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Obrázok: Komponenty rámcov lokálneho rozvoja (voľne podľa: PPS12: A Companion 
Guide, ODPM, 2004) 
xxx – vyžadované súčasti 
xxx – odporúčané súčasti 
xxx – záväzný obsahových a časový návrh plánovacích činností 
 

8.4. Komponenty rámcov lokálneho rozvoja  
 

Regionálna priestorová stratégia 
Regionálna priestorová stratégie je plánovacím dokumentom na obdobie 15- 20 

rokov, pričom musí brať do úvahy potreby rozsahu a rozmiestnenia nového bývania, 
priority životného prostredia a nároky na dopravu, infraštruktúru, rozvoj ekonomiky, 
poľnohospodárstva, udržateľného manažmentu nerastných surovín a spracovania 
odpadov, ako aj ciele na národnej úrovni s ich premietnutím na špecifické podmienky 
daného regiónu. Nesmie tiež opomenúť programy Európskej Únie ako je European 
Spatial Development Perspective, programy INTEREG, a ostatné iniciatívy EU a ich 
výstupy (napr. ESPON). 

 
Regionálna priestorové stratégia definuje problémy na regionálnej, ak je to 

potrebné aj subregionálnej úrovni. Ciele pre subregionálnu úroveň určuje len v prípade 
potreby zabezpečenia koordinácie v rámci území vo vnútri regiónu. Pri ich prepájaní je 
nutné myslieť na funkčné vzťahy medzi sídlami. Subregionálna úroveň môže byť 
definovaná nielen ako lokálna, ale aj ako mikroregionálna úroveň, pričom vznik týchto 

Komponenty rámcov lokálneho rozvoja 

Rozvojový plán 

Regionálna rozvojová stratégia 
 

Kľúčová stratégia  

Výkres akceptovaných návrhov rozvoja 
 

Rozvoje viazané na špecifické lokality 

Správa o zapojení 
verejnosti  

Sústava lokálneho 
rozvoja 

Ročná monitorovacia 
správa 

Doplňujúce 
plánovacie 
dokumenty 

Iné rozvojové plánovacie dokumenty 

Akčné plány pre územie rozvojového plánu 
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subregiónov môže byť výsledkom procesu tvorby združených rozvojových plánov 
vytvorených miestnymi autoritami.  
 

Regionálna priestorová stratégia môže byť tiež podrobnejšie opísaná v častiach, 
kde je potrebné pre spracovanie hierarchicky nižšie postavených dokumentov 
dostatočne objasniť situáciu a tendencie rozvoja. Regionálna stratégia by mala 
vyjadrovať priestorovú víziu, ako by mal región vyzerať a ako by prispieval k cieľu 
trvalo-udržateľného rozvoja. Pomocou definovaných cieľov a následností ich napĺňania 
navrhuje stručné a jasné postupy  sústreďujúc sa na mechanizmus realizujúci stratégiu, 
jasne určujúc kedy a kým majú byť vykonané jednotlivé kroky. Je zvlášť zameraná na 
otázky na regionálnej až subregionálnej úrovni a nezachádza do lokálnych problematík, 
tie ponecháva v kompetencii miestnym dokumentom. Vytvára priestor pre spracovanie 
ďalších regionálnych plánovacích dokumentov a stratégií ako napr. kultúrnych, 
ekonomických.  

V roku 2004 v nadväznosti na reformu plánovacieho systému boli prijaté nariadenia 
dotýkajúce sa vypracúvania 8 regionálnych priestorových stratégií v Anglicku 
a Londýnskeho plánu.  Štýl nových úrovní legislatívou definovaných plánov je iný ako pri 
predchádzajúcich plánovacích dokumentoch čo sa odrazilo aj na polohe a obsahu 
regionálnych priestorových stratégií. Tieto vytvárajú rámec s cieľom poskytnutia 
informácií pre prípravu plánov lokálneho rozvoja, plánov lokálnej dopravy a regionálnych 
a subregionálnych stratégií a programov, ktoré majú vplyv na aktivity využívania 
územia. V súčasnosti všetky regióny modifikujú súčasné regionálno-plánovacie 
usmernenia aby zapracovali nevyhnutné zmeny do úvodnej série dokumentov 
regionálnych priestorových stratégií. 

Kľúčová stratégia (Core Strategy) 

Kľúčová alebo jadrová stratégia je ústredným dokumentom celých rámcov lokálneho 
rozvoja. Vyjadruje jasnú víziu budúceho priestorového rozvoja na lokálnej úrovni. Vo 
všeobecnosti vízia obsahuje: 

• popis ako by sa malo územie a jeho súčasti vyvíjať 
• strategické ciele pre územie zamerané na kľúčové otázky priestorového rozvoja 
• realizačnú stratégiu na dosiahnutie strategických cieľov vrátane lokalizácie 

hlavných rozvojových zámerov a postupnosti krokov, vzájomných súvislostí 
jednotlivých aktivít. Pri definovaný hlavných rozvojových území by sa nemalo ísť 
do detailného riešenia ale definovať, ktoré územia je potrebné pokryť nadväzne 
zastavovacími plánmi (masterplanning) 

• jasné organizačné zabezpečenie vrátane monitoringu realizácie stratégie 

 

 Doplňujúce dokumenty rozvojového plánu 

 Lokálne plánovacie autority na základe definovaných kritérií môžu rozhodnúť o 
vypracovaní ďalších dokumentov, ktoré budú súčasťou rozvojového plánu. Tieto 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                                                       Veľká Británia 

URBION  Bratislava                                                                                               CPTŠ Bratislava 
 

24 

dokumenty musia byť spracované na základe sústavy lokálneho rozvoja v súlade s 
vyhlásením o zapojení verejnosti a príslušnými naradenými priestorovo-plánovacími 
dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni.   

Jedným z typických dokumentov plánu rozvoja okrem kľúčovej stratégie je územný 
akčný plán. Tento plán sa spracúva pre tie územia, v ktorých je potrebné usmerniť 
očakávaný intenzívny rozvoja, stimulovať regeneračné procesy, ochraňovať zvláštne 
hodnoty alebo zvlášť senzitívne územia, v ktorých je možné očakávať výrazné konflikty 
záujmov. Tieto územné akčné plány môžu napomôcť pri hľadaní konsenzu o využívaní 
územia, tvoriť východisko pre povinné odkúpenie, kde je to potrebné, procesy 
spolupráce medzi rôznymi nositeľmi rozvoja a podobne. 
 

Združené dokumenty lokálneho rozvoja  
 

Dve alebo viacero lokálnych plánovacích autorít sa môže dohodnúť na spoločnej 
príprave jedného alebo viacerých dokumentov lokálneho rozvoja. V takomto prípade 
všetky predpisy týkajúce sa právomocí a povinností lokálnych plánovacích autorít pri 
spracovaní a schvaľovaní dokumentov lokálneho rozvoja sa týkajú všetkých lokálnych 
plánovacích autorít vstupujúcich do spoločnej prípravy združeného dokumentu lokálneho 
rozvoja samostatne.  
 

Sústava lokálneho rozvoja (Local development scheme) 
 
Sústava lokálneho rozvoja je verejné vyhlásenie, ktoré identifikuje obsah, poradie 

a časový harmonogram vypracovania priestorovo - plánovacích dokumentov na lokálnej 
úrovni. V zmysle Zákona o plánovaní a povinnom odkúpení z roku 2004 má miestna 
autorita povinnosť vypracovať Sústavu lokálneho rozvoja, ktorá musí obsahovať: 

• definíciu dokumentov, ktoré sa radia do dokumentov lokálneho plánu rozvoja 
• skutkové podstaty a geografické územie, ktorého sa dokumenty budú týkať 
• dokumenty, ktoré sa budú považovať za doplňujúce rozvojové dokumenty 
• dokumenty ktoré majú byť pripravené v spolupráci viacerých autorít 
• rozvrh na prípravu o preverenie dokumentov 

 
Komunity a stakeholderi vďaka definovanej sústave lokálneho rozvoja dostávajú 

informácie o zámeroch lokálnej autority, vzťahujúcu sa na plánovacie procesy pre 
jednotlivé územie. Naznačuje, ako budú potreby územia premietnuté do Public Service 
Agreement – Dohovoru o poskytovaní verejných služieb, Delivery Agreement – 
Dohovoru o vykonaní sprevádzajúceho Public Service Agreement. 

Správa/Vyhlásenie o zapojení verejnosti 

Účasť verejnosti je kľúčovým komponentom nového plánovacieho systému. 
Príprava lokálnych rozvojových dokumentov musí byť participatívnym procesom, ktorého 
rozsah musí byť definovaný vo vyhlásení o zapojení verejnosti. Táto reflektuje 
všeobecný dôraz na účasť verejnosti v súčasnej politiky evidentný v legislatíve EU ako aj 
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národnej legislatíve v Spojenom kráľovstve. Vyhlásenie obsahuje vysvetlenie pre 
komunitu a stakeholderov, ako budú zaangažovaní do procesu tvorby  rozvojových 
dokumentov, popisuje, aké kroky budú realizované na uľahčenie ich účasti. Je dokladom 
o transparentnosti postupov autority 

8.5. Sústava rozvoja v oblasti využitia nerastného bohatstva 
a nakladania s odpadom (Minerals and waste development scheme) 
 
Okresné zastupiteľstvo v súlade s jeho územnou pôsobnosťou je povinné 

pripraviť a zabezpečiť fungovanie sústavy definujúcej systém plánovacích dokumentov, 
krokov, časovej súslednosti a priestorového určenia plánovacích aktivít v oblasti využitia 
nerastného bohatstva a nakladania s odpadmi známej pod názvom Sústava rozvoja 
v oblasti využitia nerastného bohatstva a nakladania s odpadom – Minerals and waste 
development scheme. Táto sústava je obdobou zadávacích dokumentov s slovenskom 
plánovacom systéme a obdobou Sústavy lokálneho rozvoja v oblasti územného rozvoja 
v Anglicku s ktorou je sústava rozvoja v oblasti využitie nerastného bohatstva 
a nakladania s odpadov vzájomne prepojená.  
 
 
9. Nástroje manažmentu územného rozvoja so všeobecnou 

právnou záväznosťou 
 

Lokálne rozvojové nariadenia - Local development orders 
 

Lokálna plánovacia autorita môže nariadením (lokálnym rozvojovým nariadením) 
nariadiť implementáciu  stratégie obsiahnutej v plánovacích dokumentoch alebo v pláne 
lokálneho rozvoja. 

Formou lokálneho rozvojového nariadenia sa môže udeliť povolenie pre : 
• rozvoj špecifikovaný v nariadení 
• pre rozvoj určitého v nariadení špecifikovaného druhu 
Povolenie sa môže vzťahovať na: 
• celé územie spravované príslušnou plánovacou autoritou 
• územie/pozemok špecifikovaný v nariadení 
Pritom lokálna plánovacia autorita môže definovať rôzne podmienky pre realizáciu 

daného druhu rozvoja v rôznych územiach a tiež môže kedykoľvek toto svoje nariadenie 
zrušiť. Nariadenia lokálnej autority musia byť v súlade so zákonom a nariadeniami. 
Lokálna autorita nesmie prijať nariadenie bez súhlasu ministerstva resp. národného 
zhromaždenia vo Walese. Povolenie udelené formou lokálneho rozvojového nariadenia 
môže byť udelené bez podmienok alebo s podmienkami resp. limitmi, ktoré sú v ňom 
špecifikované. 
  

Zvláštnym druhom lokálnych rozvojových nariadení sú povolenia  a to v podobe 
plánovacích povolení (planning orders):  
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Výstraha/nariadenie na uvedenie do súladu so zákonom (Enforcement 
Action/notice) 
 
Lokálna plánovacia autorita môže zabezpečiť, aby sa dodržiavali parametre 

a podmienky rozvoja, definované v plánovacom rozhodnutí a aby bol rozvoj realizovaný 
v jeho rámci a pod kontrolou. Nástrojom pre to je výstraha – nariadenie na uvedenie do 
súladu so zákonom. Týmto nástrojom je možné nariadiť nápravnú akciu nevyhnutnú na 
zosúladenie realizovaného rozvoja so zákonom resp. na korekciu aktivity, ktorá sa javí, 
že je realizované bez príslušného povolenia. 
 

Certifikát o zákonnosti rozvoja  
 
Tento certifikát  je vydávaný lokálnou plánovacou autoritou na základe žiadosti. 

Certifikát potvrdzuje, že existujúce alebo navrhované  využitie alebo iné formy rozvoja je 
možné ponímať ako zákonné pre účely plánovania.  
 

Odvolania (appeals) 
 

V systéme plánovania v Anglicku hrajú dôležitú úlohu odvolania a proces riešenia 
odvolaní. Tento proces umožňuje odvolateľovi zmeniť rozhodnutia, vrátane odmietnutia 
povolenia, môže byť zavedený voči chybám plánovacej autority pri vydávaní rozhodnutí, 
voči podmienkam definovaným v povolení, proti vyhláseniu chráneného územia, alebo 
voči vydaniu výstrahy lokálnou plánovacou autoritou. V Anglicku a Walese je za proces 
riešenia odvolaní zodpovedný plánovací inšpektorát. Druhy odvolaní: 

• Plánovacie odvolanie môže dať ktorýkoľvek dotknutý subjekt a to priamo 
alebo v zastúpení pokiaľ: 

• bolo zamietnuté udelenie plánovacieho povolenia pre rozvojový projekt 
• nebolo udelené všeobecné plánovacie povolenie za podmienok, ktoré 

odvolateľ vyžadoval 
• bola zamietnutá požiadavka na zmenu plánovacieho rozhodnutia predtým 

vydaného alebo všeobecného plánovacieho povolenia 
• bola zamietnutá požiadavka preskúmať akékoľvek body predchádzajúceho 

plánovacieho povolenia  
• bola urobená chyba v procesnosti, napr. ak lokálna plánovacia autorita 

neoznámila v lehote 8 týždňov podanie žiadosti o plánovacie povolenie 
alebo jeho preskúmanie. 

• Odvolanie stavebné a voči ochrane je možné podať ak lokálna plánovacia 
autorita: 

• odmietla vydať stavebné povolenie alebo povolenie zriadiť chránené 
územie 

• nebolo udelené všeobecné stavebné povolenie alebo povolenie zriadiť 
chránené územie za podmienok, ktoré dovolateľ vyžadoval 

• odmietla zmeniť podmienky predchádzajúceho všeobecného stavebného 
povolenia alebo povolenia zriadiť chránené územie 
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• bola urobená chyba v procesnosti 
• Odvolanie voči výstrahe/nariadeniu na uvedenie do súladu so zákonom 

je možné podať voči nariadeniu lokálnej plánovacej autority, v ktorom ukladá 
nariadiť nápravnú akciu nevyhnutnú na zosúladenie realizovaného rozvoja so 
zákonom resp. na korekciu aktivity, ktorá sa javí, že je realizované bez 
príslušného povolenia. Toto odvolanie je možné podať ak: 

• bolo na predmetnú rozvojovú aktivitu vydané povolenie 
• sa neodvolávalo na pravdivé údaje o predmetnej rozvojovej aktivite 
• nebol porušený zákon vzťahujúci sa na predmetnú rozvojovú aktivitu 
• nebola výstraha/nariadenie vydané a oznámené podľa predpisov 
• nebola dodržaná procesnosť (napríklad nebol dostatok času) 

• Odvolanie vo veci vydania certifikátu o zákonnosti rozvoja/využívania 
Toto odvolanie  sa vzťahuje na vydanie a proces vydávania certifikátu  o zákonnosti 
rozvoja/využívania 
• Odvolanie vo veci reklamy 
V Anglicku je možné sa odvolať voči rozhodnutiu lokálnej plánovacej autority povoliť 
reklamu, umiestniť reklamné zariadenie, ako aj voči stanoveným podmienkam 
v povolení reklamy.  

 

 

10. Procesnosť územného/priestorového plánovania 
 
Procesnosť plánovacieho procesu je daná rámcovo a v jednotlivých častiach Spojeného 
kráľovstva odlišne. Jedným z hlavných bodov reformy v roku 2004 bolo práve 
zjednodušenie a zrýchlenie plánovacích procesov. Lokálne autority majú značnú 
právomoc určiť procesnosť plánovacích procesov s ohľadom na lokálne podmienky 
plánovacieho procesu, a preto je veľmi ťažko definovať jednotný postup procesnosti či 
už v polohe plánovacej alebo v polohe výkonu.  
 
Vzhľadom na to, že regionálna úroveň plánovania je v priamom dohľade štátu, tu je 
procesnosť definovateľná podrobnejšie: 

 
Vypracovanie projektového plánu (obdoby sústavy lokálneho rozvoja)      - 

Orgán regionálneho plánovania v spolupráci s ministerstvom zostavia návrh 
projektového plánu a regionálne vyhlásenie o participácií verejnosti. K nim pripoja 
definíciu relevantných cieľov rozvoja regiónu a problémov, ktoré majú byť predmetom 
riešenia. Vychádza sa pritom z výstupov monitorovacích správ regionálneho rozvoja, 
národných strategických dokumentov, cieľov a koncepcií rôznych regionálnych plánov a 
programov. Kombinácia návrhu a vyhlásenia vytvorí návrh riadenia plánovacieho 
procesu v regióne zo strany štátu. Pripomienkové konanie k týmto dokumentom vrátane 
zapracovania pripomienok by malo byť max. 4 mesiace. 

 
Vypracovanie  alternatív a stratégií, odhadu efektov  - Orgán regionálneho 

plánovania spolu s ministerstvom a ostatnými stakeholdermi spracujú východiskový 
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koncepčný návrh opierajúc sa o materiály predchádzajúcej etapy doplnené o technické 
prieskumy a rozbory. V tejto fáze po spracovaní koncepčného návrhu sa začína proces 
vzťahujúci sa na  hodnotenie udržateľnosti dopadov na životné prostredie, ktorý 
podporuje optimalizáciu alternatív regionálnej priestorovej stratégie. Táto fáza by 
nemala presiahnuť obdobie jedného roku.  

 
Spracovanie návrhu riadenia priestorového rozvoja. Orgán regionálneho 

plánovania predloží návrh vlastného plánovacieho dokumentu a správu o jeho hodnotení 
z aspektu udržateľného rozvoja, Vyhlásenie o účasti verejnosti, vyhlásenie konzultáciách 
pred predložením návrhu a ostatné podklady. Návrh riadenia je publikovaný a následne 
verejne prerokovávaný. Taktiež je publikovaná správa v tlači oznamujúca načasovanie 
procesu verejného preskúmania (Examination in Public). Písomné pripomienky 
jednotlivých stakeholderov sa do 6 až 12 týždňov zasielajú sekretariátu procesu 
prerokovávania (Panel Secretary) a kópie ministerstvu a Orgánu regionálneho 
plánovania. Všetko spadá do  obdobia 3.5 mesiaca.   

 
Testovanie a verejné  preskúmanie – zahŕňa proces analýzy návrhu, prvého 

predbežného stretnutia za účelom definovania zoznamu oblastí, ktoré je potrebné 
prejednať.  Tento zoznam sa publikuje aspoň 6 týždňov pred prejednávaním. Druhé 
predbežné stretnutie sa organizuje v predstihu aspoň 5 týždňov pred samotným 
verejným preskúmaním a nakoniec je realizované samotné verejné preskúmanie pred 
Výborom ustanoveným ministerstvom. Celý tento proces je zavŕšený v dobe 6 a pol 
mesiaca.  

 
Správa výboru - vypracováva sa pre ministerstvo do 2 mesiacov, je súhrnom 

verejného preskúmania. 
 
Zverejnenie navrhovaných zmien a vydanie regionálnej priestorovej stratégie- 

publikácia zmien obsahuje aj ich odôvodnenie. Prerokovanie zmien je možné v období   
8 týždňov od ich zverejnenia.  

 
Regionálna Priestorová Stratégia je schválená a vydaná ministerstvom. 
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Obrázok procesnosti obstarávania plánovacej dokumentácie a jej posudzovania 
 

 
 
 

 
11. Trendy vývoja v legislatíve a praxi plánovania 
 
Reforma systému plánovania v roku 2004 reflektovala potrebu spružnenia 
a stransparentnenia systému manažmentu priestorového rozvoja a zabezpečenie jeho 
koherentnosti. Preto došlo k zmenám, z ktorých najpodstatnejšie bolo: 

• zjednodušenie systému plánovacích dokumentov 
• integrácia územnoplánovacieho a socioekonomického strategicko-plánovacieho 

systému 
• zrýchlenie procesu rozhodovania  
• zvýšenie participácie obyvateľstva na rozhodovaní  
• reflexia  európskej plánovacej kultúry a plánovacích dokumentov 
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• zabezpečenie kvality plánovacích dokumentov a rozhodnutie vrátane 
implementácie posudzovania udržateľnosti s odkazom na Nariadenie Európskej 
komisie o strategickom environmentálnom posudzovaní. 

 
Pritom je potrebné podotknúť, že predovšetkým participácia obyvateľstva ako nástroj 
zvýšenia demokratičnosti rozhodovania boli vo veľkej miere determinované systémom 
výstavby lokálnej správy, ktorá je do značnej miery založená na odborno-úradníckom 
princípe v exekutívnych rozhodovacích procesoch vrátane plánovacích.  
 
Problém v pružnosti rozhodovania dokumentuje nasledujúca tabuľka, ktorá ukazuje 
porovnanie počtov došlých žiadostí, vybavených žiadostí subjektov priestorového rozvoja 
a podiel žiadostí zúradovaných do 8 týždňoch. Cieľom reformy bolo, aby podiel v tejto 
dobe zúradovaných žiadostí dosiahol minimálne 80%. 
 
 

 
Obrázok: Prehľad podaných a vybavených žiadostí a rýchlosť rozhodovania 
Popis k obrázku: 
Tmavšie stĺpce = počet podaných žiadostí 
Svetlejšie stĺpce = počet vybavených žiadostí 
krivka percentuálneho vyjadrenia podielu žiadostí vybavených do 8 týždňov. 
Počty na ľavej osi udávané v tisícoch žiadostí, na pravej osi v percentách vybavených 
žiadostí 
 
Významným nástrojom pre zefektívnenie výkonu manažmentu priestorového rozvoja 
bolo zavedenie tzv. E-Planningu alebo elektronického plánovania. Implementácie 
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tohto systému znamenala vyvinutie systému umožňujúceho efektívnejšie riadenie 
rozvoja využívajúce elektronické prostredie pre zlepšenie dostupnosti služieb v oblasti 
manažmentu priestorového rozvoja a dostupnosti informácií.  
Východiskom pre tento program bol tzv. Modrý dokument e-plánovania (e-
Transformation Programme: e-Planning Blueprint) publikovaný v roku 2004.  
 
V zmysle tohto dokumentu bol program zameraný na týchto 9 oblastí: 
 
1. služby v oblasti strategického plánovania 
2. informácia pred podaním žiadostí 
3. vlastné podávanie žiadostí o plánovacie rozhodnutia 
4. služby v oblasti podávania a administrovania odvolaní 
5. vydávanie výstrah/nariadení na uvedenie do súladu so zákonom 
6. sprievodné služby (napríklad stavebné regulatívy) 
7. konzultačné služby 
8. informačné a poradné služby 
9. výkon manažmentu a monitoringu 
 
V súčasnosti je v prevádzke plánovací portál na web stránkach tzv. Planning Portal, ako 
aj Portál pre činnosť plánovacieho inšpektorátu tzv. Planning Casework Service (PCS), 
ďalej on-line služby pre plánovanie a reguláciu pre plánovacie orgány a ostatné subjekty 
plánovania (Planning and Regulatory Services On-Line (PARSOL). 
 
 
12. Vzťah k Európskej úrovni 
 
Napriek značnému izolacionalizmu Spojeného kráľovstva v oblasti priestorového 
plánovania je európske dianie, vrátane procesu aproximácie európskeho priestorovo-
plánovacieho práva, koncepčných dokumentov ako je ESDP a teritoriálnej agendy 
výrazne reflektované vo vývoji plánovacieho systému ako aj v stratégiách na národnej, 
regionálnych i lokálnych úrovniach. Je to tak zrejme aj preto, že v priestorovo-
plánovacej teórií, predovšetkým procesuálnych plánovacích teóriách v Európe dominuje 
predovšetkým britská plánovacia škola. Napriek vysokej kvalite tejto školy je treba 
kriticky poznamenať, že mnohé z teoretických prác snažiacich sa o zovšeobecnenie 
v európskom kontexte je výrazne poznačená britskými špecifikami. Mnohé z princípov, 
ktoré sú ponúkané ako know how sa v stredoeurópskej plánovacej kultúre stali už dávno 
integrálnou súčasťou procesu územného plánovania a nie je potrebné mnohé nástroje 
implementovať ako aditívne. 
 
Vzhľadom na dynamiku a vplyv európskej integrácie aj tento zákon podľahol 
legislatívnym zmenám a v parlamente bol v roku 2004 schválený návrh Zákona o 
plánovaní a povinnom odkúpení (Planning and Compulsory Purchase Bill), 
ktorý reflektoval okrem iného aproximáciu práva európskych krajín. Prijatím tohoto 
zákona boli implementované porovnateľné legislatívne normy, no s odlišným prístupom 
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k riešeniu jednotlivých problematík. Môžeme konštatovať, že rozdiely vyplývajúce 
z príslušnosti k inej plánovacej kultúre sa prejavujú hlavne v procesnej stránke 
plánovania.  
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Základná informácia o priestorovo – plánovacom systéme  
 
Krajina: Dánsko 
 
 

1. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 
plánovania 
 
História priestorovo plánovacieho systému v Dánsku je relatívne mladá. Komplexné 
plánovanie v polohe priestorovo-plánovacieho systému bolo zavedené v roku 1974. 
Podstatnou mierou bolo prebudované v kontexte reformy štátnej správy a samosprávy 
v roku 2007 a následne v roku 2007. Táto zmena priniesla podstatné zjednodušenia 
a decentralizáciu plánovacieho systému. 
 
 
2. Ciele a úlohy 
 
Zákon o plánovaní zabezpečuje, aby všeobecné plánovanie syntetizovalo záujmy 
spoločnosti vo vzťahu k funkčnému využitiu územia a prispievalo k ochrane krajiny 
a životného prostredia tak, aby bol zabezpečený udržateľný rozvoj spoločnosti 
s ohľadom na podmienky pre život a ochranu prírody. 
Priestorové plánovanie špeciálne sleduje nasledujúce ciele: 

• optimálny rozvoj celého štátu a jednotlivých administratívnych regiónov a obcí 
založený na všeobecných a ekonomických požiadavkách, 

• vytvorenie a ochranu cenných budov, osídlení, urbánnych komplexov a krajiny, 
• ochranu otvorených pobrežných oblastí ako dôležitých prírodných a krajinných 

zdrojov, 
• prevenciu znečistenia ovzdušia, vody a pôdy a prevenciu zaťaženia hlukom, 
• zapojenie verejnosti do plánovacích procesov v maximálnej možnej miere. 

 
 

3. Právne postavenie a systém legislatívy 
 
Základným právnym rámcom pre systém priestorového plánovania v Dánsku je Zákon 
o plánovaní z roku 2007. Tento zákon posilňuje postavenie systému priestorového 
plánovania v rámci manažmentu rozvoja a implementuje v tejto sfére politiku 
decentralizácie zodpovedností na úroveň obcí, ktoré sa stávajú rozhodujúcim subjektom 
v systéme priestorového plánovania. Napriek tomu, že zákon definuje ciele, ktoré majú 
byť priestorovým plánovaním sledované, neupravuje podrobne spôsob ich realizácie. 
Napríklad procedurálnosť verejnej participácie je plne v právomoci obcí.  
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Je však treba poznamenať, že politická kultúra vrátane vedomia obyvateľov v Dánsku sú 
na takej úrovni, že napriek nezáväznosti mnohých procedurálnych postupov, tieto sú 
v praxi priestorového plánovania metodicky a realizačne na oveľa vyššej úrovni ako je 
štandard v EU.  
 
Okrem Zákona o plánovaní sú pre problematiku priestorového rozvoja v právnom 
systéme Dánska osobitne dôležité zákony ako: 

• Stavebný poriadok,  
• Zákon o parcelácii,  
• Zákon o urbánnej revitalizácii a rozvoji,  
• Zákon o výstavbe. 

Okrem zákonov sú na súčasťou inštrumentária riadenia územného rozvoja na 
celoštátnej úrovni smernice a obežníky ministra (obdoba vyhlášok v podmienkach SR), 
ktoré sú popísané v časti 5. 
 
 
4. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného 

rozvoja a inštitucionalizácia 
 
Národná úroveň 
Minister životného prostredia, v ktorého rezorte je zaradená problematika manažmentu 
územného rozvoja vrátane plánovania, môže ovplyvňovať decentralizované plánovanie 
prostredníctvom národných plánovacích iniciatív. Štát má právo veta pri všetkých 
plánovacích dokumentoch regionálnej i obecnej úrovni plánovania. Regionálne 
plánovacie autority sú nositeľmi národných záujmov. Plánovacie rozhodnutia so 
záväzným charakterom môžu byť napadnuté v odvolaní sa k Národnému odvolaciemu 
orgánu.  
 
Regionálna úroveň 
Autority regionálneho plánovania sú zodpovedné za regionálne plánovanie, ktoré má 
charakter strategického plánovania na úrovni regiónu, nie plánovania funkčného využitia 
územia ani všeobecného strategického socio-ekonomického plánovania na všetkých 
úrovniach ako je tomu v SR. 
 
Obecná a lokálne úroveň 
Obecné zastupiteľstvá sú zodpovedné za priestorové plánovanie, ktorého súčasťou sú: 
 

• komplexné obecné plánovanie,  
• detailné lokálne plánovania,   
• povoľovanie stavieb,  
• zmeny využitia územia mimo urbanizovaných území. 
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5. Prehľad príslušných právnych nástrojov plánovania 
 
Dánsky systém priestorového plánovania má k dispozícii systém nástrojov v nasledujúcej 
skladbe: 
Na národnej úrovni: 
 

• Zákon o plánovaní a v ňom definované špeciálne pravidlá, 
• Národné plánovacie správy (po každých parlamentných voľbách spracovávané 

ministrom životného prostredia, po verejnej diskusii publikované v mene Vlády) 
• Národné plánovacie smernice (vydávané ministrom stanovujú smernice pre obsah 

plánov na všetkých úrovniach, Vláda môže nimi lokalizovať dôležité stavby 
aktivity direktívne voči regionálnej aj lokálnej úrovni plánovania), 

• Obežníky ministra (obdoba plánovacích smerníc v špecifickom probléme napríklad 
lokalizácii veterných turbín), 

• Národné plánovacie smernice pre aglomeráciu Copenhagen, 
• Iné plánovacie smernice na národnej úrovni, 
• Právo veta a nariadení (minister môže vetovať plánovací dokument na 

regionálnej i lokálnej úrovni v etape pripomienkovania a tiež môže nariadiť 
špecifický obsah plánovacej dokumentácie), 

• Prehľad národných záujmov, ktoré sa majú implementovať v obecnom 
priestorovom plánovaní (publikované ministrom každé 4 roky, obsahujú záujmy, 
požiadavky vyplývajúce z prijatých rozhodnutí v podobe zákonov, akčných plánov, 
sektorálnych plánov,  rozhodnutí štátu a dohovorov medzi orgánmi štátnej správy 
a samosprávy), 

• Informačný systém a usmernenia. 
 
Na regionálnej úrovni: 
Jediným nástrojom komplexného priestorového plánovania na regionálnej úrovni je 
regionálny plán priestorového rozvoja, ktorý komplexne popisuje a určuje budúci 
priestorový rozvoj každého administratívneho regiónu, miest a vidieckych sídiel v ňom 
a osobitne: 
 

• prírodných území a rekreačných území, 
• podnikateľských aktivít a sektora cestovného ruchu, 
• zamestnanosti, 
• vzdelávania a obchodu a 
• kultúry. 
 

V grafickej podobe sa demonštruje základný obsah plánu, ktorý je popísaný 
a parametrizovaný v textovej časti. 
Regionálne zastupiteľstvo zodpovedné za schválenie plánu ako kolektívneho diela 
všetkých stakeholderov v regióne definuje rámce pre obecnú úroveň plánovania. Plány 
na obecnej úrovni musia byť v súlade s regionálnym plánom priestorového rozvoja. 
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Na obecnej/lokálnej úrovni: 
Základnými nástrojmi na obecnej/lokálnej úrovni sú: 
 

• obecná plánovacia stratégia, 
• plány obce a  
• lokálne plány. 

 
Obecná plánovacia stratégia  je dokumentom využívaným na zlepšenie koordinácie s 
národnou a regionálnou úrovňou plánovania a plánovaním susedných obcí. Tvorí 
priestor na definovanie vlastnej vízií obce a aktivít vo vzťahu k národným a regionálnym 
stratégiám. Definuje sa v nej potreba spoločného plánovania s inými obcami, zásadné 
problémy a stratégie ich riešení. Spracovanie obecnej plánovacej stratégie je tiež 
priestorom pre dialóg s obyvateľmi, regionálnym zastupiteľstvom a ministerstvom a 
miestom vertikálnej aj horizontálnej (hierarchickej) koordinácie. Vo vzťahu k plánu obce 
je akýmsi zadávacím dokumentom. 
 
Plán obce v zmysle zákona obsahuje: 

• celkovú štruktúru územia so všeobecnými cieľmi rozvoja, 
• štruktúru funkčného využitia územia v obci, 
• rámec pre obsah lokálnych plánov pre špecifické časti obce. 

Plán obce obsahuje grafickú a textovú časť a poskytuje komplexný prehľad o rozvoji 
obce a plánoch pre výstavbu bývania, pracovných miest, dopravy, pre ochranu prírody 
a životného prostredia. Okrem iného sa ním definujú územia rozšírenia intravilánov obcí. 
Je detailizovaný lokálnymi plánmi. Plány obce majú konsenzuálny základ a vzhľadom 
k tomu majú len sekundárnu právnu účinnosť na báze všeobecného súhlasu a záujmu 
stakeholderov rešpektovať ich výpovede a ich premietnutím do lokálnych plánov. 
 
Lokálne plány sú obdobou územných plánov zón v slovenskom územnoplánovacom 
systéme.  Lokálne plány definujú ako v detaile má byť jednotlivá časť obce rozvíjaná 
a využitá. Lokálne plány sú právne záväzné pre vlastníkov nehnuteľností. 
 
 
6. Inšpirácia pre SR  
 
Plánovací systém Dánska je príkladom prepojenia strategického rozvojového plánovania 
s plánovaním funkčného využitia územia do jednotného systému. Z hľadiska právnej 
úpravy je relatívne liberálny, plánovacie procesy nie sú striktne predpísané avšak ich 
realizácia sa opiera o vyspelosť stakeholderov a záujem obyvateľstva o svoje prostredie 
a jeho schopnosť aktívne a objektívne vstupovať do procesov rozhodovania. 
Liberalizácia plánovacieho prostredia je však spojená s dohľadom štátu a možnosťami 
intervencie štátu na všetkých plánovacích úrovniach v prípade nekorektného procesu 
(napríklad voči dotknutým subjektom), či nesúladu výsledkov plánovacích aktivít s cieľmi 
definovanými na nadradených úrovniach plánovania. 
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Základná informácia o priestorovo – plánovacom systéme  
 
Krajina: Fínsko 
 
 

1. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 
plánovania 
 
Prvý krát bolo funkčné využitie územia v mestách vo Fínsku regulované Zákonom 
o lokálnych detailných plánoch v roku 1931 a následne sa problematika rozšírila 
o vidiecke sídla Zákonom o vidieckych obciach v roku 1949. Komplexnú reformu začatú 
v roku 1969 zavŕšil Zákon o funkčnom využití územia a stavebnom poriadku v roku 2000 
(k 1.1.2000). 
 
Systém priestorového plánovania vo Fínsku pozostáva zo systému plánovania funkčného 
využitia územia ako jadrovej problematiky, ale tiež z mechanizmov plánovania 
priestorového rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni správy, ktoré majú 
priame priestorové implikácie, teda zahŕňa aj sektorálne politiky pre dopravu, životné 
prostredie a energetiku. 
Zákon v súčasnosti integruje problematiku priestorového plánovania a stavebného 
poriadku.  
 
 
2. Ciele a úlohy 
 
Ako základné ciele Zákon definuje predovšetkým dva ciele – zabezpečenie vhodného 
prostredia pre život a udržateľný rozvoj a ako sekundárny cieľ implementáciu 
participatívnych plánovacích procesoch založených na dobrej informovanosti. Doslovne 
hovorí: 
“Cieľom tohto Zákona je zabezpečenie aby využitie územia a vodných plôch a stavebné 
aktivity na nich vytvárali predpoklady pre vhodné prostredie pre život a zabezpečovali 
ekologicky, ekonomicky, sociálne a kultúrne udržateľný rozvoja. Tento Zákon tiež 
sleduje zabezpečenie aby každý mal právo participovať na procese prípravy, aby 
plánovanie malo najvyššiu kvalitu a bolo interaktívne, aby expertíza bola komplexná 
a aby boli informácie verejne dostupné.“  
Ciele sú definované nie ako právne záväzné ale ako ciele, ku ktorým sa má smerovať.  
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3. Právne postavenie a systém legislatívy 
 
V roku 2000 prijatý nový Zákon o funkčnom využití územia a stavebnom poriadku 
priniesol do systému priestorového plánovania niekoľko podstatných zmien. 
Predovšetkým ochrana prírody a humánneho životného prostredia sa stali integrálnou 
súčasťou priestorového plánovania. Priestorové plánovanie sa stalo významnou témou 
pre verejnú diskusiu a médiá. Na rozdiel od predchádzajúcej legislatívy bola opustená 
250 ročná tradícia povinnosti ratifikácie lokálnych plánov funkčného využitia územia 
nadradenými orgánmi štátnej správy. Rozhodovacie a riadiace právomoci lokálnych 
autorít boli výrazne posilnené. Odvolacie konania boli odňaté orgánom štátnej správy 
a prenesené na správne súdy. Zákon ponechal tradičné právo vlastníkom pozemkov 
stavať izolované objekty bez plánu využitia územia vo vidieckych územiach, ktoré si 
nevyžadujú plánovanie, pričom zákon sa opiera o definíciu vidieckych sídiel v Stavebnom 
poriadku z roku 1958 a starší špeciálny Stavebný poriadok pre vidiecke obce z roku 1949 
(Rural Municipalities´ Building Act in 1949), ktorý stanoval pre vidiecke obce v porovnaní 
s mestami mäkšie podmienky schvaľovania stavieb. 
 
Hierarchický vzťah medzi štátnym systémom plánovania a obecnou úrovňou plánovania 
bol nahradený v súlade so Zákonom o funkčnom využití územia a stavebnom poriadku, 
flexibilnejšie definovanými vzťahmi a nástrojmi, predovšetkým integratívnymi nástrojmi 
ako napríklad prierezovými stratégiami a programami. 
 
 

4. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného 
rozvoja a inštitucionalizácia 

 
Najvyšším orgánom v systéme priestorového plánovania vo Fínsku je parlament avšak 
v praxi je najvyššou autoritou dohľadu Ministerstvo životného prostredia, ktoré je tiež 
najvyššou úrovňou v oblasti environmentálnej politiky, ochrany životného prostredia, 
funkčného využitia územia, bývania a výstavby. Ministerstvo vnútra je zodpovedné za 
problematiku regionálneho rozvoja, ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva za 
rozvoj vo vidieckych oblastiach a vodné zdroje. 
 
Štátny dohľad a riadenie na regionálnej úrovni v oblasti funkčného využitia územia 
zabezpečujú Regionálne environmentálne centrá, ktoré sú súčasťou štátnej správy. Sú 
tiež zodpovedné za ochranu životného prostredia, prírody, ochranu kultúrneho dedičstva 
a manažment vodných zdrojov. Ich hlavnou úlohou v oblasti funkčného využitia územia 
je zabezpečovať organizáciu plánovania funkčného využitia územia konzultačnou, 
expertíznou a inou činnosťou pre obce, vedením negociácií o funkčnom využití územia 
formou aspoň jedenkrát ročne realizovaným stretnutím lokálnych autorít. Regionálne 
environmentálne centrá dohliadajú na dodržiavanie celoštátnych usmernení, cieľov 
a nariadení v oblasti funkčného využitia územia a jeho plánovania ale tiež v oblasti 
stavebného poriadku. Majú právo napadnúť plán funkčného využitia územia alebo 
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stavebné rozhodnutie, môžu vydať nariadenie na nápravu lokálnej autorite, ktorá 
v rozpore s nadradenými normami schválila územný plán alebo detailný plán.  
 
Na regionálnej úrovni pôsobí tiež Regionálna rada ako kooperačná organizácia lokálnych 
autorít reprezentujúca regionálnu samosprávu. Pozostáva z reprezentantov lokálnych 
autorít. Regionálna úroveň samosprávy nie je vo Fínsku volená ale nominovaná. 
Regionálne rady sú zodpovedné za podporu regionálnej a obecnej spolupráce a v zmysle 
zákonov vykonávajú funkcie autorít pre regionálne plánovanie vrátane regionálnej 
úrovne plánovania funkčného využitia územia.  
 
Lokálne autorita je zodpovedná za plánovanie funkčného využitia územia a riadenie 
a kontrolu výstavby. Lokálne autority majú plánovaciu územnú zvrchovanosť. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje plán funkčného využitia územia obce. Detailné územné plány, 
ktoré sú obdobou slovenských územných plánov zóny môžu schvaľovať aj obecné rady, 
pokiaľ majú splnomocnenie.  
 
 

5. Prehľad príslušných právnych nástrojov plánovania 
 
Nástrojom plánovania na celoštátnej úrovni je Zákon o funkčnom využití územia 
a stavebnom poriadku a Národné smernice využitia územia(National Land Use 
Guidelines). Tento dokument je jediným z plánovacích dokumentov, ktorý má len písanú 
formu a neobsahuje výkresovú dokumentáciu. Definuje základné ciele a smery 
priestorového rozvoja vo Fínsku vo väzbe na zákonom definované všeobecné ciele pre 
plánovanie funkčného využitia územia. Následne sa premieta do špecifikovaných 
požadovaných obsahov plánovacej dokumentácie na nižších úrovniach plánovania. 
 
Plánovanie na regionálnej úrovni pozostáva zo: 

• stratégie regionálneho rozvoja, 
• regionálneho plánu funkčného využitia územia a  
• regionálneho programu rozvoja. 

 
Stratégia regionálneho rozvoja je novým nástrojom a definuje dlhodobé rozvojové 
ciele na regionálnej úrovni (20-30 rokov). Nemá právnu záväznosť pre obyvateľov, ale 
je premietnutá do regionálneho plánu funkčného využitia územia, princípov rozvoja 
funkčného využitia územia a ochrany územia a regionálnych programov rozvoja ako 
dokumentov riadiacich rozvojové aktivity v regióne. Obsah stratégie nie je v zákone 
definovaný, na rozdiel od obsahu plánu. Dohľad nad spracovaním stratégií regionálneho 
rozvoja má ministerstvo vnútra, zatiaľ čo dohľad nad regionálnymi plánmi funkčného 
využitia územia má ministerstvo životného prostredia.  
 
Regionálny plán funkčného využitia je záväzný pre spracovanie plánovacej 
dokumentácie na nižších úrovniach. Prostredníctvom špecifických regulatívnych 
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nástrojov môže regionálny plán funkčného využitia slúžiť aj ako bezprostredný nástroj 
riadenia. (napr. rozhodnutiami, ktoré sú obdobou slovenských územných rozhodnutí) 
Regionálne plány funkčného využitia územia, spracovávané pre horizont 10-20 rokov, 
môžu mať formu: 

• komplexných plánov pre celé územie regiónu 
• fázových regionálnych plánov funkčného využitia územia riešiacich špecifický 

problém plánovania v každej fáze plánovania, t.j. plánov pre istú fázu rozvoja 
územia napríklad fázu transformácie územia po ťažbe nerastných surovín 

• subregionálnych plánov funkčného využitia územia riešiacich čiastkové územie 
regiónu na úrovni mikroregiónov alebo inak koherentných územiach napr. 
povodiach riek 

 
Program regionálneho rozvoja je operacionalizačným plánovacím dokumentom vo 
vzťahu k stratégii regionálneho rozvoja a plánu funkčného využitia územia s časovým 
horizontom 2-5 rokov. 
 
Na obecnej úrovni sú dominantnými plánovacími nástrojmi priestorového plánovania: 

• lokálny plán funkčného využitia územia nazývaný tiež „master plan“, ktorý je 
obdobou slovenského územného plánu obce 

• detailný plán, ktorý je obdobou slovenského územného plánu zóny 
 
Lokálny plán funkčného využitia územia je záväzným dokumentom schvaľovaným 
obecným zastupiteľstvom. Lokálne plány je možné vypracovávať aj ako združené, t.j. 
pre viacero obcí spoločne. Obsah lokálnych plánov funkčného využitia územia je 
definovaný v zákone vrátane procesu ich tvorby a participácie obyvateľov na ich 
príprave. Lokálne plány funkčného využitia územia sa môžu spracovávať ako spoločné 
plánovacie dokumenty pre viacero obcí. 
 
Detailný plán nadväzuje na lokálny plán funkčného využitia, ktorý spodrobňuje 
definovaním podmienok územného rozvoja, zástavby a využitia územia pre vymedzené 
zóny v sídle. Má najdlhšiu tradíciu z plánovacích dokumentov. Požiadavky na obsah 
detailného plánu môžu byť rozdelené do troch skupín:  

• vplyv nadriadených plánovacích dokumentov so smerným účinkom 
• požiadavky na životné prostredie 
• požiadavky vo vzťahu ku korektnosti voči vlastníkom. 

 
Popri vlastnej plánovacej dokumentácii je priamym nástrojom výkonu riadenia 
priestorového rozvoja tzv. stavebné nariadenie, ktoré obsahuje súbor pravidiel, 
ktorými sa na území obce musí riadiť výstavba. Toto nariadenia je záväzné, avšak je 
podriadené záväzným častiam plánov funkčného využitia územia.  Je istou formou 
vyhlášky s definovanou územnou platnosťou. 
 
Na plánovaciu dokumentáciu a stavebné nariadenie nadväzujú povolenia, ktoré sú 
obdobou slovenského systému územných povolení resp. stavebného povolenia. 
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6. Inšpirácia pre SR  
 
Fínsky plánovací systém je inšpiratívny integrovaným chápaním ochrany a tvorby 
životného prostredia a územného rozvoja, svojim rešpektom k právam a záujmom 
vlastníkov pozemkov, diferenciáciou podmienok pre rozvoj v urbánnych a rurálnych 
priestoroch a tiež prepojením plánovacej a výkonnej – programovacej úrovne 
dokumentácie v integrovanom priestorovo-plánovacom systéme. 
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Základná informácia o priestorovo – plánovacom systéme  
 
Krajina: Francúzsko 
 
 
1. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného plánovania 
 
Francúzsky systém moderného priestorového plánovania bol sformovaný v povojnovom 
období v druhej polovici dvadsiateho storočia, avšak má svoje korene ďaleko hlbšie 
v histórii. Francúzsky systém je hlavným reprezentantom samostatnej plánovacej kultúry 
v Európe, tzv. napoleonskej plánovacej kultúry vyznačujúcej sa silným centralizmom, 
ktorý napriek reformám pretrváva až do súčasnosti.  
 
 
2. Ciele a úlohy 
 
Ako hlavné ciele politiky priestorového plánovania sú kontinuálne: 

• zabezpečenie rozvoja miest, vidieckych území, pobrežných území a horských 
regiónov 

• podpora všetkých častí Francúzska v rozvoji konkurencieschopnej infraštruktúry, 
ktorá je rozhodujúca pre rozvoj. V minulosti do znamenalo hlavne diaľnice, dnes 
informačné a komunikačné technológie 

• podpora hodnotných území a aplikácia manažmentu funkčného využitia územia 
na ochranu hodnôt týchto území. 

 
Medziministerský výbor pre priestorové plánovanie v roku 2002 definoval set nových 
komplementárnych cieľov k vyššie uvedeným. Ide najmä o: 

• podporu ekonomickej atraktivity Francúzska a jeho konkurencieschopnosti 
podporou vznikov konkurenčných klastrov a anticipáciou ekonomickej 
transformácie podporujúc lokálnych hráčov v rozvoji ich podnikateľských činností 
a tvorbe pracovných miest 

• zabezpečenie kohézie a rovnosti v rámci celého štátu rozvojom duchu národnej 
solidarity. 

 
 

3. Právne postavenie a systém legislatívy 
 
Dynamický vývoj v posledných desaťročiach dvadsiateho storočia viedol k potrebe 
zavedenia nových nástrojov priestorového plánovania. Táto potreba bola naplnená 
predovšetkým novými zákonmi a priestorovom plánovaní a rozvoji z rokov 1995 a 1999, 
ktoré tvoria základný rámec priestorovo-plánovacej legislatívy vo Francúzsku. K nim 
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pribudol v roku 2002 Zákon o regionálnom plánovaní, ktorý zaviedol niektoré 
komplementárne plánovacie nástroje predovšetkým v rovine strategického plánovania. 
 
Pre francúzsky systém priestorového plánovania je veľmi dôležitý tzv. princíp 
plánovacích kontraktov, prostredníctvom ktorých sa distribuujú úlohy centralizovaného 
plánovacieho systému na nižšie úrovne. Bol založený pred viac ako 30 rokmi a javí sa 
ako efektívny nástroj implementácie štátnej politiky priestorového rozvoja vo 
Francúzsku. Jeho cieľom je zaangažovať na implementačných projektoch rôzne úrovne 
územnej správy a samosprávy. Projektoví partneri, napr. centrálna vláda a lokálne 
autority, podpíšu kontrakt, v ktorom sú definované ciele, aktivity a finančné podmienky 
realizácie projektu. Kontrakt môžu medzi sebou podpísať aj jednotlivé lokálne autority.  
  
 
4. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného rozvoja 

a inštitucionalizácia 

Napriek dekoncentračným reformám, zostal francúzsky systém priestorového plánovania 
značne centralizovaný. Preto osobitnú úlohu vrátane právomocí a disponibilných 
finančných zdrojov majú autority na celoštátnej úrovni: 

Medziministerská agentúra pre priestorové plánovanie a konkurencie-
schopnosť (DIACT), je následníkom Agentúry pre priestorové plánovania a regionálne 
aktivity (DATAR). Je súčasťou úradu vlády a jej úlohou je pripravovať a implementovať 
smernice pre národné priestorovo-plánovacie politiky. Agentúra má vlastné intervenčné 
nástroje na zabezpečenie cieľov štátnej politiky priestorového rozvoja vrátane 
finančných nástrojov. 

Medziministerský výbor pre priestorové plánovanie a konkurencieschopnosť 
(CIACT) bol zriadený v roku 2005 ako rozhodovací orgán vo veciach spravovaných 
Medziministerskou agentúrou pre priestorové plánovanie a konkurencieschopnosť. Je 
vedený premiérom a zaoberá sa dokumentmi predloženými DIACT. 

Národná rada pre priestorové plánovanie a rozvoj (CNADT) je poradným 
orgánom prispievajúcim k definovaniu politík priestorového plánovania a udržateľného 
rozvoja. Podporuje vládu poskytovaním expertízy, návrhov a rád a zúčastňuje sa 
konzultačných procesov na celoštátnej úrovni. Jej členmi sú lokálne alebo celoštátne 
volený reprezentanti a reprezentanti NGO. Jej servis zabezpečuje DIACT. Jej predsedom 
je predseda vlády.  

Decentralizačnými zákonmi z roku 1983, ktoré priniesli zdieľanie rozhodovacích 
kompetencií medzi štát, región, okres a obec a druhou reformou z roku 2004, stali sa 
obce hlavnými aktérmi v priestorovom rozvoji a plánovaní. Napriek tomu, že 
zaangažovanosť centrálnej vlády do regionálneho a lokálneho priestorového plánovania 
bola znížená, princíp absolútnej nadradenosti centrálnej vlády zotrval. To znamená, že aj 
keď sú regionálne autority autonómne vo svojom rozhodovaní, centrálna vláda fakticky 
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kontroluje ich aktivity a plány. Táto kontrola sa týka predovšetkým ich zákonnosti. 
Prefekt regiónu ako reprezentant vlády kontroluje lokálne autority a verejné korporácie, 
ako aj medziregionálne verejné korporácie, ktoré sú v regióne registrované a presadzuje 
strategické usmernenia centrálnej vlády na regionálnej úrovni. Prefekti okresov dozorujú 
okresné autority a obce, ako aj verejné korporácie registrované v rámci okresu 
a pomáhajú prefektovi regiónu pri formulovaní a presadzovaní strategických usmernení 
centrálnej vlády. 

Na regionálnej úrovni je rozhodujúcou autoritou prefekt. Regionálny prefekt definuje 
a implementuje strategické usmernenia centrálnej vlády v regióne s cieľom zabezpečiť 
koherenciu medzi jednotlivými úrovňami. Prefekt vypracúva tieto usmernenia 
s podporou Regionálneho administratívneho výboru (CAR), ktorý je zložený z okresných 
prefektov, generálneho sekretára pre regionálne záležitosti a vedúcich 8 sekcií tvoriacich 
jednotku regionálnej centrálnej správy.  
 
 
5. Prehľad príslušných právnych nástrojov plánovania 
 
Národná politika priestorového rozvoja – je pripravovaná DIACT (predtým DATAR) 
ako celoštátny strategický dokument. Dokumenty na národnej úrovni pripravené DIACT 
sú schvaľované v CNADT. Okrem toho má DIACT priamo k dispozícii rad nástrojov na 
ich implementáciu. 
 
DIACT má k dispozícii tieto finančné nástroje: 

• PAT – bonus lokálneho rozvoja pre podnikanie a tvorbu pracovných miest 
• Národný fond priestorového plánovania a rozvoja  (FNADT). 
• finančnú kapitolu na zabezpečenie plánovacích kontraktov 
• spolurozhodovaciu právomoc pri alokácii zdrojov zo štrukturálnych fondov. 

 
Dominantnou úrovňou strategického plánovania je regionálna úroveň. Strategické 
smernice sa určujú pre 3 ročné obdobie v Pláne centrálnej vlády pre strategické akcie 
v regióne (PASER). Tento plán akcií je založený na danostiach regiónu a prioritách 
politiky priestorového rozvoja štátu. Plán obsahuje 4-5 hlavných priorít rozpracovaných 
do max. 15 akcií, hlavne intersektorálneho charakteru. Obdobne existujú takého 
strategické dokumenty vypracovávané pre okresy, v súlade s regionálnym strategickým 
plánom. 
 
Strategické plány služieb (SSC) sa spracovávajú na regionálnej úrovni v zmysle 
Zákona o regionálnom plánovaní z roku 2002. Spracovávajú sa napríklad pre oblasť 
vysokého školstva, zdravotníctva, energetiky a pod.  
 
Koncepcie regionálneho priestorového plánovania a rozvoja (SRADT) sa 
spracúvajú na regionálnej úrovni v zmysle Zákona o priestorovom plánovaní a rozvoji 
z roku 1995. Obsahujú hlavné smernice pre udržateľný regionálny rozvoj 
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v strednodobom horizonte. Nie sú normatívne, ale tvoria východiská pre obsah 
kontraktov medzi centrálnou vládou a regionálnymi autoritami. 
 
Regionálne plány rozvoja (SDRE) sú dokumentmi spracovávanými regionálnymi 
autoritami na základe Decentralizačného zákona z roku 2004 ako integrované 
strategické dokumenty zamerané na podporu harmonického ekonomického a sociálneho 
rozvoja.  
 
Priestorovo plánovacie smernice  (DTA) boli uzákonené v roku 1995 ako lokálne 
plánovacie dokumenty spracovávané centrálnou vládou z jej iniciatívy alebo z podnetu 
regionálnych plánovacích autorít pre územia, kde je problém lokalizovať zariadenia 
dopravnej infraštruktúry, verejnoprospešné zariadenia a podobne, alebo pre územia 
s veľkým populačným tlakom, nedostatkom disponibilných plôch pre rozvoj, 
s ekologickými rizikami a pod.  Práce na nich zabezpečuje administratíva centrálnej 
vlády za koordinácie prefektom a za účasti lokálnych aktérov. Priestorovo plánovacie 
smernice je možné chápať ako vykonávacie predpisy pre definované špecifické územie. 
 
Koncepcie územnej kohézie boli zavedené Zákonom o urbánnej solidarite a obnove 
z roku 2000 novelizovaným Zákonom o mestskom plánovaní a bývaní z roku 2003. Sú 
strategickými plánovacími dokumentmi využívanými pre územia konurbácií s cieľom 
integrácie sektorálnych politík vo vzťahu k mestskému plánovaniu, bývaniu, doprave 
a komerčným zariadeniam. 
 
Lokálne urbanistické plány (SDAU) sú základnými plánovacími dokumentmi na 
lokálnej úrovni. Táto úroveň môže byť reprezentovaná mestom, skupinou vidieckych 
sídiel alebo územím aglomerácie. Musia byť kompatibilné s Koncepciami územnej 
kohézie. Sú komplexnejšie ako predchádzajúce plány funkčného využitia územia, ktoré 
nahradili v roku 2000. Definujú pravidlá funkčné využitia a zástavby pre obec alebo 
skupinu obcí, definujúc zóny funkčného využitia. 
 
Plány funkčného využitia územia (POS) nadväzujú na spracovanie lokálnych 
urbanistických plánov a detailnejšie riešia funkčnú organizáciu územia, navrhujú 
rozšírenie zastavaného územia, územia určené na výstavbu, rezervné a chránené plochy 
a to tak z hľadiska ochrany prírody ako aj kultúrnych pamiatok, zabezpečenie územia 
technickou infraštruktúrou a dopravnou obsluhou. Obsahuje zonáciu – rozdelenie 
územia do funkčných zón a reguláciu – limity a regulatívy funkčného využitia a zástavby 
územia. Obsahuje tak grafickú ako aj textovú analytickú a popisnú návrhovú časť.  
 
Dokument manažmentu zóny (ZAC) je obdobou územného plánu zóny 
spracovávaným pre centrálne či historické časti miest, nové rozvojové územia, špecifické 
funkčné územia a ochranné zóny.  
 
Kontrakty sú nástrojmi na implementáciu štátnej politiky priestorového rozvoja. 
Kontrakty medzi štátom a regionálnymi autoritami resp. lokálnymi autoritami sú 
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hlavnými nástrojmi, prostredníctvom ktorých štát priamo vplýva na rozhodnutia v oblasti 
regionálneho priestorového rozvoja a presadzuje spoločenské záujmy na celoštátnej 
úrovni v ňom. 
 
 
6. Inšpirácia pre SR  
 
Francúzsky systém je systémom manažmentu územného rozvoja integrujúceho 
inštitucionálne, inštrumentárne aj obsahovo strategické plánovanie s plánovaním 
funkčného využitia územia, regulačným plánovaním aj vlastným realizačným výkonom. 
Je však silne centralizovaným systém, ktorý prináša nemalé problémy s nedostatočnou 
flexibilitou a pružnosťou rozhodovania avšak je garanciou rešpektovania hierarchie 
plánovacích dokumentov a rozhodnutí ako aj odbornosti výkonu správy územia. 
Inšpiráciou pre SR je predovšetkým popri integrácii vyššie uvedených troch rovín 
manažmentu územného rozvoja tiež systém plánovacích kontraktov, ktorý je efektívnym 
nástrojom zabezpečenia odborne kvalitného manažmentu územného rozvoja tak 
v polohe plánovacej ako aj kontrolnej pri ponechaní rozhodovacích právomocí orgánom 
štátnej správy (resp. samosprávy v podmienkach SR) 
 
 

 

Plan de zonage de Saint Léger du Bourg Denis, le plan local d’urbanisme de Saint Léger du 
Bourg Denis 
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Základná informácia o priestorovo – plánovacom systéme  
 
Krajina: Nórsko 
 
 

1. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 
plánovania 
 
Nórsky plánovací systém pozostáva z 3 segmentov:  
 

• segmentu územného plánovania obsahujúceho plánovanie funkčného využitia 
územia a štrukturálneho plánovania naprieč všetkými úrovňami územnej správy 
vrátane riadenia rozvoja na lokálnej úrovni 

• segmentu plánovania verejných aktivít viazaného na lokálnu a regionálnu úroveň  
• segmentu regionálneho rozvojového plánovania realizovaného na mezo-úrovni. 
Tento segment je značne diverzifikovaný, nejednotný, v rôznych regiónoch 
s rôznym obsahom. Objavuje sa hlavne v zaostalých regiónoch, riedko 
obývaných, marginalizovaných územiach. 

 
Segment územného a štrukturálneho plánovania a segment plánovania verejných aktivít 
sú v zásade integrované na úrovni plánovacej dokumentácie obvodu a na úrovni 
plánovacej dokumentácie obce a to v dvoch častiach všeobecných plánov:  
 

• komunitnej – strategicko rozvojovej, 
• územnoplánovacej. 

 
Územnoplánovacia časť pritom obsahuje mapovú časť s definíciou funkčného využitia 
územia a regulatívmi. Okrem toho  sa nástroje územného plánovania vyskytujú len na 
celoštátnej úrovni v podobe stratégií a celoštátnych usmernení. 
 
 

2. Ciele a úlohy 
 
Priestorové plánovanie v zmysle Zákona o plánovaní a výstavbe z roku 1985 v zmysle 
jeho neskorších novelizácií má poskytnúť základ pre rozhodnutia v oblasti:  

• využitia územia,  
• ochrany zdrojov  
• rozvoja  
• zabezpečenia estetických požiadaviek. 
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Prostredníctvom plánovania sa má zabezpečiť definovaním špeciálnych požiadaviek na 
stavby čo najlepšie využitie územia a prínosy pre spoločnosť i jednotlivca. Osobitne sa 
má dbať na špecifické požiadavky detí a dobré prostredie pre ich rast. 
 
 
3. Právne postavenie a systém legislatívy 
 
Základný rámec priestorového plánovania je tvorený Zákonom o plánovaní a výstavbe 
z roku 1985 v zmysle jeho neskorších noviel. Tento zákon integruje plánovanie 
strategické s plánovaním funkčného využitia územia (obdoba územného plánovania 
v SR) a plánovaním verejných aktivít, teda realizáciou či výkonom v plánovacích 
dokumentoch obsiahnutých koncepcií. 
 
 

4. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v manažmente územného 
rozvoja a inštitucionalizácia 

 
V nórskom priestorovo-plánovacom systéme, volené orgány na celoštátnej úrovni sú 
najvyššími autoritami v rámci štátu. Na obecnej úrovni a regionálnej úrovni sú to volené 
okresné rady a obecné rady, ktoré sú nositeľmi plánovacej zvrchovanosti na území ich 
pôsobnosti. Štát môže nariadiť obci spracovať plánovaciu dokumentáciu.  
 
 

5. Prehľad príslušných právnych nástrojov plánovania 
 
Nástroje plánovania sú v zásade delené do dvoch úrovní: úrovne štátnej správy 
a úroveň obecnej samosprávy 
Centrálna vláda disponuje nasledujúcimi nástrojmi: 
 
• smernice a dočasné zákazy 
• trvalé zákazy 
• centrálne nariadenú prípravu plánov 
• finálne schválenie plánov 
• kontrolu  
• pripomienkovanie plánov 
• dohľad 
• nástroje na spoluprácu v priestorovom plánovaní. 
 
Štátna správa na úrovni regionálnej sa v priestorom plánovaní realizuje úradom 
okresného guvernéra, ktorý disponuje nasledujúcimi nástrojmi: 
 
• koordinačnou právomocou sektorálnych štátnych aktivít 
• kontrolou 
• pripomienkovaním 
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• definovaním cieľov 
• dohľadom 
• nástrojmi spolupráce.  
 
Úroveň regionálnej samosprávy má navyše k dispozícii: 
 
• regionálne plánovanie 
• územný plán regiónu. 
 
Obecná úroveň má k dispozícii nasledujúce nástroje: 
 
• obecné plánovanie 
• územný plán obce  
• plán funkčného využitia územia 
• zastavovací plán 
• stavebné konanie a povolenie 
• reguláciu, vyvlastnenie, odškodnenie 
• implmentačné nástroje 
• pripomienkovanie 
• definovanie cieľov 
• nástroje spolupráce. 
 
 
6. Inšpirácia pre SR 
 
Efektivita plánovacieho systému v Nórsku je zabezpečená integráciou strategickej, 
územno-funkčnej a regulačnej s výkonnou funkciou v podobe priamych investičných 
a iných intervencií do procesov územného rozvoja. Dominantnou úrovňou je pritom 
úroveň obce avšak štát má priamy kontrolný dosah nad priebehom a obsahom 
plánovania a môže plánovanie nariadiť. Pritom obec môže byť administratívnou obcou, 
zlučujúcou niekoľko obcí s ich katastrami, alebo obcou s jej katastrom. 
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Hierarchia kompetencií v oblasti územného rozvoja 
 
 
Časť štátna                                                                                   Časť komunálna 
 
 
Centrálna vláda 

• Definícia štátnej politiky – smernice a dočasné obmedzenia 
• Stále obmedzenia 
• Centrálne nariadená príprava plánov 
• Finálne schválenie plánov 
• Dohľad nad plánovaním 
• Kontrola plánov 
• Nástroje spolupráce 

 Guvernér obvodu 
• Koordinácia sektoránych aktivít 
• Riadenie plánovacieho procesu Expertíza plánov 
• Definovanie špecifických cieľov 
• Nástroje spolupráce 

Administratívna  obec na úrovni obvodu: 
• Plánovanie na úrovni obvodu 

• Strategický plán obvodu 
• Riadenie plánovacích procesov 

• Dohľad nad plánovaním 
• Nástroje spolupráce 

 
 
 
 
Obec: 

• Komunálne 
plánovanie 

• Strategický plán 
obce 

• Plán funkčného 
využitia územia 

• Zastavovací plán 
• Povoľovanie 

stavieb 
• Regulácia, 

vyvlastnenie 
a odškodnenie 

• Implementačné 
procedúry 

• Definovanie 
špecifických cieľov, 

• Nástroje 
spolupráce 
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Základná informácia o priestorovo – plánovacom systéme  
 
Krajina: Portugalsko 
 
 

1. Existencia plánovacieho systému ako obdoby územného 
plánovania 
 
Problematika priestorového plánovania v Portugalsku je relatívne nová. Vďaka tomu je 
riešená veľmi racionálne a moderne. Predstavuje integráciu strategického rozvojového 
plánovania a plánovania funkčného využitia územia.  
 
 

2. Ciele a úlohy 
 
V súlade s ústavou Portugalska, priestorové plánovanie má za cieľ zabezpečiť adekvátnu 
lokalizáciu aktivít, vyvážený sociálny a ekonomický rozvoj a rozvoj krajiny. Priestorové 
plánovanie je v zodpovednosti štátu, ktorý má za participácie obyvateľov zabezpečiť 
udržateľný rozvoj. Štát, autonómne regióny a lokálne autority majú povinnosť podporiť 
a koordinovaným spôsobom riadiť priestorový rozvoj v území ich kompetencií 
prostredníctvom prípravy národných, regionálnych a obecných plánov územného 
manažmentu. 
 
 
3. Právne postavenie a systém legislatívy 
 
Priestorové plánovanie v Portugalsku je zakotvené v ústave. Základom súčasnej politiky 
priestorového a urbánneho plánovania je zákon č. 48/98 z roku 1998. Tento zákon 
definuje: 

• rámec pre politiku v oblasti priestorového a mestského plánovania,  
• zakladá systém územného manažmentu  
• reguluje, v rámci tejto politiky vertikálne a horizontálne vzájomné vzťahy medzi 

rôznymi úrovňami a sektormi verejnej administratívy,  
• vytvára priestor k participácii obyvateľov, sociálnych a ekonomických 

stakeholderov.  
Východiskom pre politiku priestorového a urbánneho rozvoja je 9 všeobecných 
princípov: 

1. udržateľnosť a integrácia,  
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2. solidarita,  
3. ekonomika (prírodných a kultúrnych zdrojov),  
4. koordinácia a integrácia politík,  
5. subsidiarita a rovnosť,  
6. participácia,  
7. zodpovednosť,  
8. implementácie záväzných dohôd medzi verejným a privátnym sektorom 
9. právna istota. 

 
 

4. Hierarchia a rozdelenie kompetencií v „územnom“ plánovaní 
a inštitucionalizácia 
 
Zákon 48/98 organizuje do koordinovanej interakčnej siete systém územného 
manažmentu v troch rovinách a štyroch typoch funkcií: 
Národná úroveň 
Definuje strategický rámec pre národné priestorové plánovanie, vytvárajúc usmernenia, 
ktoré musia byť zohľadnené v regionálnom a obecnom priestorovom plánovaní 
a plánovaní funkčného využitia územia a zabezpečuje kompatibilitu medzi rôznymi 
nástrojmi sektorálnych politík s územnými impaktmi vytvárajúc, tam, kde je to potrebné 
špeciálne nástroje. 
 
Regionálna úroveň 
Definuje strategický rámec pre regionálne priestorové plánovanie v súlade s národnou 
politikou ekonomického a sociálneho rozvoja a vytvára usmernenia pre priestorové 
plánovanie a plánovanie funkčného využitia územia na obecnej úrovni. 
 
Lokálna úroveň 
Definuje režim funkčného využívania územia na úrovni obce v súlade s národnými 
a regionálnymi usmerneniami a vlastnými princípmi strategického rozvoja.  
 
Za prípravu, implementáciu, monitoring, aktualizáciu a hodnotenie politiky priestorového 
plánovania na národnej úrovni je zodpovedný Generálny direktorát  pre priestorové 
plánovanie a urbánny rozvoj ako odbor centrálnej administratívy špeciálne zodpovedný 
národnú úroveň, programy národnej politiky priestorového rozvoja, za kooperáciu 
s kompetentnými autoritami, koordináciu sektorálnych politík, participáciu pri príprave 
a monitoringu všetkých systémov územného manažmentu.  
Decentralizovanými orgánmi na regionálnej úrovni sú Regionálne koordinačné 
a rozvojové komisie (Regional Coordination and Development Commissions -CCDR) 
a Regionálny direktorát pre priestorové plánovanie a vodné zdroje na Azorách 
a Regionálny direktorát pre priestorové plánovanie na Madeire.  
Plánovanie a manažment funkčného využitia územia je v zodpovednosti lokálnych 
autorít, plány priestorového rozvoja a funkčného využitia územia sú pripravované, 
schvaľované a implementované obcami. Ich príprava je monitorovaná koordinačným 
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výborom a konzultačné úlohu a úlohu posudzovateľa súladu plánovacej dokumentácie 
so zákonom zohrávajú Generálny direktorát a regionálne koordinačné a rozvojové 
komisie. 
 

 
5. Prehľad príslušných právnych nástrojov plánovania 
 
Prehľad právnych nástrojov manažmentu priestorového rozvoja prináša nasledujúca 
tabuľka 

Systém manažmentu priestorového/územného rozvoja 
Skupina nástrojov charakter nástrojov nástroje 
Nástroje manažmentu 
územného rozvoja na 
národnej, regionálnej 
a lokálnej úrovni. 

strategické nástroje, definujú hlavné 
princípy územnej organizácie, tvoria 
odvodené princípy funkčného využitia 
územia definujúc rámec pre nástroje 
územného plánovania 

Program národnej politiky 
priestorového rozvoja – definuje 
hlavné princípy vo vzťahu k národnej 
územnej organizácii vo vzťahu 
k urbánnemu systému,  rôzne siete, 
infraštruktúry a zariadenia národného 
záujmu, tvorí rámec pre všetky nástroje 
územného manažmentu. Obsahuje dve 
základné časti – správu a akčný plán 
Regionálny plán priestorového 
rozvoja – tvorí rámec pre regionálne 
priestorové plánovanie, definuje 
regionálne infraštrukturálne siete berúc 
do úvahy regionálne územné princípy 
a usmernenia ako aj demografické, 
sociálne, ekonomické a kultúrne 
rozvojové trendy, je referenčným rámcom 
pre plány priestorového rozvoja a plány 
funkčného využitia územia na obecnej 
úrovni 
Inter-obecný plán priestorového 
rozvoja – tvorí prepojenie medzi 
regionálnym plánom priestorového 
rozvoja a obecnými plánmi tam, kde je 
potreba integrovanej koordinácie území 
so vzájomne interagujúcimi a 
prepojenými štrukturálnymi prvkami, je 
neformálnym dobrovoľným nástrojom 

Nástroje územného 
plánovania 

Regulačné nástroje vo vzťahu k režimu 
funkčného využitia územia, definuje 
rozdelenie demografického rastu, 
infraštrukturálne siete a zariadenia 
a organizáciu osídlenia ako aj, v závislosti 
od mierky parametre funkčného využitia 
územia, jeho indikátory a usmernenia 

Obecný plán územného rozvoja – je 
zameraný na priestorovú štruktúru 
územia obce vyplývajúcu z lokálneho 
rozvoja a stratégie priestorového 
plánovania, definuje východiská pre 
klasifikáciu pôdy, parametre 
a usmernenia funkčného využitia územia, 
lokalizáciu zariadení sociálnej 
infraštruktúry, definuje zastavené územie 
Urbanizačný plán – definuje 
a implementuje priestorovú organizáciu 
územia klasifikovaného ako zastavené 
územie 
Detailný plán – implementuje návrhy 
priestorovej organizácie definujúc 
a detailizujúc návrh funkčného využitia 
územia a súc bázou pre projekty 
infraštrukturálne, stavebné a verejných 
priestorov.  

Sektorálne strategické 
plány 

Implementujú stratégie-politiky 
ekonomického a sociálneho rozvoja 
s priestorovými impaktmi, hodnotiac ich 

Sektorálne plány – scenáre, sektorálne 
stratégie centrálnej administratívy 
a hlavné rozhodnutia s územnými 
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územné impakty impaktmi. Sú záväzné len pre subjekty 
štátnej správy a to aj vo vzťahu 
k realizácii zámerov v území. 
Prostredníctvom nástrojov manažmentu 
územného rozvoja sa priestorovo 
vzájomne koordinujú. 

Špeciálne plány Regulačné nástroje predstavujúce 
dodatočné nástroje intervencií vlády na 
zabezpečenie štátnych záujmov 
s priestorovými impaktmi alebo na 
ochranu základných princípov programu 
národnej politiky priestorového rozvoja – 
špeciálne plány priestorového rozvoja/ 
špeciálne plány funkčného využitia 
územia 

Plán území ochrany prírody – 
spracováva sa pre územia národnej siete 
chránených území prírody. Sú záväzné 
v predmetnom území. 

 Plány verejných zdrojov – aplikuje sa 
na ochranné územia okolo zdrojov vody. 
Sú záväzné v predmetnom území. 

 Plán pobrežnej zóny – aplikuje sa na 
2km široký pás pozdĺž pobrežia – sú 
predovšetkým koordinačno-orientačné 

 Plán ústí riek – zavedený v zmysle 
zákona o vodách na územia ústí riek, – sú 
predovšetkým koordinačno-orientačné 

 
 
6. Inšpirácia pre SR  
 
Inšpiráciou pre SR je predovšetkým jednoduchosť systému a koncentrácia na 
strategické prvky pre každú úroveň plánovania, pričom dominantnou pre subjekty 
v území je úroveň lokálna. Aj lokálna úroveň má dve roviny – strategickú, definujúcu 
hlavné smery priestorového rozvoja a výkonnú, definujúcu podmienky realizácie rozvoja 
v území. 
Vyššie úrovne plánovania a manažmentu priestorového rozvoja majú charakter 
strategický, jedine lokálne úroveň v polohe detailného plánu je svojou záväznosťou 
a detailnosťou bezprostredným podkladom pre povoľovanie realizácie zámeru funkčného 
využitia územia či výstavby v území. 
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Príklad grafického dokumentu z obecného plánu priestorového rozvoja v Portugalsku 
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Syntéza poznatkov v kontexte vývoja legislatívy SR 
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ZÁVERY  A SYNERGICKÉ  VÝSTUPY 
 
Syntéza poznatkov v kontexte vývoja legislatívy SR 
 
Problematika efektívnosti fungovania, pružnosti a schopnosti reagovať na 
aktuálne požiadavky a problémy praxe územného rozvoja je  vo vzťahu 
k plánovacím systémom v manažmente územného rozvoja aktuálnou témou 
nielen v podmienkach SR. Ako široký a interdisciplinárny problém je predmetom 
odborných i politických diskusií aj v analyzovaných plánovacích systémoch 
vyspelých krajín EU. Priestorový rozvoj ako komplexný fenomén rozvoja 
spoločnosti sa odohráva v rámci komplexných interakcií medzi socio-
ekonomickými, socio-ekologickými a socio-kultúrnymi dimenziami, čo sa odráža 
vo formulovaní cieľov plánovacích systémov zameraných na riadenie tohto 
rozvoja v smere zabezpečenia jeho udržateľnosti.  

 
Sprístupnenie a inteligentné využívanie potenciálu územia sa stalo rozhodujúcim 
faktorom udržateľného rozvoja, teritoriálnej kohézie a konkurencieschopnosti na 
všetkých úrovniach od národnej, cez regionálnu až po lokálnu úroveň a tiež 
zdôraznilo potrebu reflexie kontinentálnej Európskej úrovne vo všetkých týchto 
úrovniach. Systémy usmerňovania územného rozvoja vo všetkých analyzovaných 
krajinách smerujú k nadradenej úlohe vytvárať podmienky pre zabezpečenie 
permanentnej harmónie všetkých aktivít v území so zvláštnym dôrazom na 
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej stability a 
zabezpečenie udržateľného rozvoja, šetrné využívanie prírodných zdrojov a 
ochranu prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. 

 
Vo vzťahu k vyššie uvedenej komplexnosti problému sa vo vývoji analyzovaných 
plánovacích systémov jasne ukazuje trend: 

- posunu od systémov plánovacích nástrojov k systémom 
manažmentu územného resp. priestorového rozvoja,  

- vývojovej zmeny od plánovania funkčného využívania územia 
a regulácie štrukturálneho vývoja v ňom k integrovanému 
priestorovému plánovaniu.  

 
Pritom toto sa chápe ako prierezový problém priestorovo relevantných aktivít 
manažmentu územného rozvoja, medzi ktorými dominujú: 

• strategické rozvojové plánovanie integrujúce tak prierezové ako 
aj sektorálne strategické plánovanie s dominanciou na regionálnej 
úrovni 

• územné plánovanie chápané ako plánovanie funkčného využitia 
územia a priestorovej a funkčnej regulácie realizácie stavebných 
a iných činností takmer výlučne koncentrované na lokálnej 
úrovni 
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• exekutívny systém manažmentu priestorového rozvoja, 
obsahujúci nástroje: 

o  monitoringu a manažmentu informácií 
o regulačné ale najmä 
o nástroje aktívnych intervencií do rozvojových procesov, ako 

napr. finančné, investičné, majetkové a iné. 
 
Napríklad Národná stratégia priestorového rozvoja v Holandsku posunula politiku 
priestorového rozvoja od „stanovujúcej obmedzenia“ k „podporujúcej rozvoj“, 
pričom schopnosť rozvoja bola definovaná ako základná požiadavka premietnutá 
do menej detailnej regulácie centrálnou vládou, menších bariér a väčšieho 
priestoru pre rozhodovanie na nižších úrovniach priestorového plánovania, pre 
účasť verejnosti a subjekty trhu.   
 
Oborové plánovania sú čoraz viac riešené nie v polohe podradenosti 
integratívnemu plánovaniu, ale sú včleňované do systému komplexného 
priestorového plánovania napríklad aj tým, že sa zjednocuje terminológia 
plánovacích dokumentov integratívneho aj sektorálneho strategického plánovania 
(Holandsko). V Nemecku sú väzby medzi integratívnym a sektorálnym 
priestorovo relevantným plánovaním zabezpečované prostredníctvom 
priestorovoplánovacích doložiek, ktoré v každom sektorálnom plánovacom 
dokumente definujú jeho priestorové implikácie. 

 
V súlade s Európskou chartou priestorového plánovania, priestorovo relevantné 
plánovacie aktivity v analyzovaných krajinách tvoria síce čiastočne odlišné, no 
jednoznačne integrované systémy, v ktorých je plánovanie: 

� demokratické, 
� komplexné, 
� funkčné 
� orientované na dlhodobé ciele. 

 
To znamená: 

� plánovanie reflektuje princípy subsidiarity umožňujúc participáciu 
lokálnych a regionálnych samospráv a rôznych stakeholderov, 

� zabezpečuje koordináciu rôznych sektorálnych politík a integruje ich do 
systému, 

� berie do úvahy regionálnu identitu založenú na spoločných hodnotách, 
kultúre a záujmoch, niekedy presahujúc administratívne hranice a 
súčasne reflektuje špecifickú inštitucionálnu organizáciu rôznych krajín, 

� umožňuje solidaritu a spoluprácu medzi regiónmi, 
� vychádza z analýz a berie do úvahy dlhodobé trendy a rozvoj 

sociálnych kultúrnych, ekologických a environmentálnych fenoménov 
a vplyvov. 
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Logika výstavby systému priestorovo relevantných plánovacích činností  je 
v analyzovaných krajinách viazaná na širšie kontexty systému manažmentu 
priestorového rozvoja, pričom časť zodpovedajúca slovenskému územnému 
plánovaniu tvorí spájajúci článok v smere ku komplexnému priestorovému 
manažmentu zahŕňajúcemu systém riadenia implementácie riadiacich 
intervencií. 
 
1.  Politika priestorového rozvoja 

 
 

 
 

Integratívne strategické plánovanie v rámci tohto systému predstavuje 
prakticky vo všetkých analyzovaných krajinách sústavu priestorovo relevantných 
plánovacích činností zameraných na oblasť komplexného rozvoja územných 
subjektov na úrovní obcí, mikroregiónov, regiónov a štátu. Integruje v sebe 
a priestorovo definuje záujmy ekonomického, sociálneho, kultúrneho 
a environmentálneho rozvoja subjektov na území predmetného územného 
subjektu.  

 
V zásade (a to, vďaka tzv. kontraktom, aj v centralizovanom systéme 
Francúzska) ide o plánovacie dokumenty konsenzuálneho charakteru so 
sekundárnou právnou záväznosťou, t.j. sú záväzné priamo pre autority 

Strategické integratívne 
plánovanie na úrovni 
• národnej 
• regionálnej 

Poli tika priestorového rozvoja  

Strategické integratívne 
plánovanie na lokálnej úrovni 

 

Sektorálne plánovanie 

Priestorový/územný monitoring a systém manažmentu i nformácií 

Priestorový/územný manažment  implementácie  
 

Sektorálne plánovanie 

Plánovanie fu nkčného využitia 
územia a jeho regulácia na 

lokálnej úrovni 
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spravujúce územie a reprezentujúce záujem štátu alebo regiónu a nepriamo na 
báze dobrovoľnej akceptácie výsledkov konsenzu a na báze priemetu do lokálnej  
dokumentácie funkčného využitia územia. 

 
Stratégie integrovaného komplexného rozvoja územných subjektov na 
lokálnej úrovni ako základné nástroje priestorového plánovania sú v niektorých 
krajinách samostatnou kategóriu plánovacej dokumentácie, v iných krajinách 
časťou základného priestorovo-plánovacieho dokumentu spolu s dokumentom 
funkčného využitia územia a jeho regulácie a len ojedinele sú integrované priamo 
do dokumentu, ktorý je obdobou slovenskej územnoplánovacej dokumentácie.  
 
Toto je motivované okrem iného tým, že vyčlenením definície strategických 
otázok územného rozvoja mimo dokumentáciu funkčného využitia 
územia a jeho regulácie (ktorá sa chápe ako dokumentácia výkonu správy 
územia) sa jej dostáva väčšej váhy, stability a kontinuity, zatiaľ čo vlastný výkon 
manažmentu rozvoja územia vrátane plánovania funkčného využitia územia 
a jeho regulácie na lokálnej úrovni je flexibilnejší, otvorenejší reflexii aktuálnych 
požiadaviek za zachovania strategických cieľov a smerov vývoja územia.  
 
S týmto úzko súvisí aj vyriešenie vzájomnej vyváženosti kontinuity cieľov 
a právnej stability v území a flexibility v prispôsobení sa aktuálnym zmenám 
rámcov realizácie územného rozvoja a následne tiež zrýchlenie procesov 
rozhodovania. Napríklad v Holandsku, Veľkej Británii, Nórsku a niektorých ďalších 
krajinách boli v poslednom období podstatne zjednodušené procedúry 
obstarávania plánu funkčného využitia územia a jeho revízie. V holandskej 
pôvodnej legislatíve bola stanovená doba od 39 do 58 týždňov okrem povinných 
procedúr participácie a za podmienky, že nebolo podané odvolanie. V súčasnosti 
je táto doba minimálne 22 týždňov maximálne 34 týždňov, čo značne 
zjednodušilo a zefektívnilo  plánovací systém.  
 
V reakcii na potrebu pružného rozhodovania vo veciach a aktivitách rozvoja vo 
verejnom záujme boli vo viacerých analyzovaných krajinách zavedené nástroje 
urýchľujúce povoľovacie procesy najmä v špecifických prípadoch. Napríklad nová 
legislatíva dala právo holandskej vláde a provinčnej správe obstarať a schváliť 
priestorovo-plánovaciu dokumentáciu ktorejkoľvek obce potrebnú pre realizáciu 
stavieb vo verejnom záujme  s rovnakou právnou účinnosťou ako dokumentu 
obstaraného a schváleného obcou a následne aj vydať stavebné povolenia. 
 
V niektorých krajinách v reakcii na tento problém vytvárajú širší priestor 
uplatneniu nástroja tzv. odklonu, urýchleniu a definovaniu jasnejších 
podmienok jeho implementácie. Nástroj „odklonu“ umožňuje v zákonom 
definovaných prípadoch odkloniť sa plánovacou dokumentáciou od cieľov 
zadefinovaných na vyššej úrovni, resp. od cieľov definovaných integratívnym 
plánovaním, alebo tiež rozhodnúť v rozpore s platnou plánovacou 
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dokumentáciou. Uplatnenie tohto nástroja však je do značnej miery nesystémové 
a preto je chápané ako krajné riešenie a vývoj plánovacích systémov vedie skôr 
k zvyšovaniu flexibility vnútornou štrukturáciou obsahu plánovacej 
dokumentácie, hlavne vyčlenením strategických obsahov a ich fixáciou 
v kombinácii s liberalizáciou záväznosti ostatných jej častí. 
 

 
Plánovanie funkčného využitia územia a jeho regulácie (v SR obdoba 
územného plánovania) je chápané ako plánovanie s integratívnou úlohou vo 
vzťahu k následnej operacionalizácii riadenia územného rozvoja. Keďže táto sa 
realizuje na lokálnej úrovni, je aj plánovanie funkčného využitia územia a jeho 
regulácie realizované prakticky len na lokálnej úrovni avšak s väzbou na 
strategické plánovanie na vyšších úrovniach.  

 
Analýzy smerovania vývoja územno/priestorovo – plánovacích systémov jasne 
ukazujú ich dynamiku v smere reflexie nových podmienok priestorového 
rozvoja, ktorý je predovšetkým podmienený: 

- rozvojom informačnej spoločnosti,  
- globalizácie hospodárskej súťaže  
- postupom európskej integrácie.  

 
Táto reflexia znamená nielen aktuálnu adaptáciu systémov plánovania ale aj 
zmeny prístupov k legislatívnej úprave týchto systémov.  
 
Zákonné normy sa obsahovo zameriavajú na vytvorenie rámca pre 
priestorovo-plánovacie systémy a uplatnenie jednotlivých typov nástrojov 
v ňom namiesto detailného definovania jednotlivých nástrojov 
a procedúr (napr. Zákon o priestorovom plánovaní - Wet Ruimtelijke Ordening 
v Holandsku, ktorý v tomto duchu reguluje zodpovednosti a definuje princípy, ale 
nedáva žiadne povinnosti obyvateľom.  
Taktiež zákony ponechávajú veľký priestor pre definovanie cieľov 
a stratégií a ich zakomponovania do politických dokumentov, aktuálne 
reagujúcim na vývoj spoločnosti a na špecifické problémy v jednotlivých 
územiach. Navyše sa v niektorých krajinách (napríklad vo Fínsku) stretávame 
s modifikovanou právnou úpravou plánovacích a povoľovacích procesov 
v rôznych charakteroch sídiel a území vyvolanou napríklad diferenciáciou 
podmienok pre rozvoj v urbánnych a rurálnych priestoroch. 
 
Príkladom hodným nasledovania ja systém plánovaco-strategických 
usmernení (napr. Planning Policy Guidance vo Veľkej Británii), ktoré majú 
jednak charakter deklarácie politických cieľov v špecifických oblastiach, jednak 
charakter metodických usmernení resp. vykonávacích predpisov. Ich 
systém je otvorený, platnosť môže byť časovo alebo problémovo obmedzená, 
pružne reagujú na aktuálne problémy v území napríklad lokalizáciu priemyselných 
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parkov, aktivizáciu nekonvenčných zdrojov energie, regeneráciu brownfieldov 
a podobne. 

 
Kľúčovou otázkou je pritom nielen systém nástrojov a metód plánovania ale 
predovšetkým systémové väzby priestorovo relevantných plánovacích aktivít, či 
už sú to strategicko plánovacie, územnoplánovacie alebo iné plánovacie aktivity, 
či aktivity priestorového manažmentu. Tieto väzby determinujú filozofiu i obsah 
vlastného plánovania následne fixované príslušnou legislatívou a premietajúce sa 
do organizačného zabezpečenia v systéme vedeckovýskumných inštitúcií, štátnej 
správy a samosprávy a ďalších inštitúcií a organizácií, vrátane NGO. V tomto 
kontexte do popredia vystupuje i otázka účasti verejnosti – jej rozsahu, foriem 
a legislatívneho ošetrenia.  

 
Vo vývojových procesoch v analyzovaných systémoch manažmentu územného 
rozvoja sa odráža tiež proces aproximácie v rámci európskych systémov 
plánovania. Systém politiky priestorového rozvoja v krajinách Strednej Európy - 
Nemecku, Rakúsku sa v súčasnosti odvíja od filozofie ex ante prístupu s 
dominanciou ústretových plánovacích krokov, zatiaľ čo systémy vo Veľkej Británii 
či Holandsku sú orientované v oveľa väčšej miery na reakciu na aktuálnu 
požiadavku územného rozvoja. Bez ohľadu na túto rozdielnosť je z analýz jasné, 
že vlastný výkon manažmentu územného rozvoja, ktorého súčasťou je 
aj plánovanie funkčného využitia územia a jeho regulácia je 
v analyzovaných krajinách založený na operacionalizácii priestorových 
koncepcií rozvoja obsahujúcich stratégiu rozvoja.  

 
Z analýz vývoja systémov manažmentu územného rozvoja je vidieť, že jedným 
z trendov je oslabenie legislatívnej regulácie procesov plánovania v prospech:  

- legislatívne upravenej transparencie týchto procesov 
- kontroly ich korektnosti vo vzťahu k všetkým zúčastneným 

a dotknutým subjektom  
- a predovšetkým kontroly korektnosti výstupov týchto procesov 

vo vzťahu k platnej legislatíve, strategickým cieľom 
nadradených úrovní a v prípade plánovania funkčného využitia 
územia aj ku strategickým cieľom definovaným vlastným 
územným subjektom.  

 
Snaha o transparentnosť procesov plánovania ako aj celého systému 
manažmentu územného rozvoja vedie v mnohých štátoch k zjednodušeniu 
celého systému plánovacích nástrojov ale i plánovacích 
a rozhodovacích procedúr . Jedným z hlavných obsahových bodov  reformy 
systému rozvojového plánovania vo Veľkej Británii bolo zjednodušenie systému 
plánovacích dokumentov vrátane redukcie ich počtu. V Holandsku zase cieľom 
reformy bolo zavedenie štandardných procedúr, ktoré sa aplikujú na všetky 
rozhodnutia verejných orgánov, či sa už týkajú otázok priestorového plánovania, 
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environmentálnych otázok, školstva či iných oblastí. Právna ochrana obyvateľov 
(právo participácie, pripomienkovania, odvolania) vo vzťahu k rozhodovacím 
procesom v priestorovom plánovaní (špeciálne vo vzťahu k plánu funkčného 
využitia územia) sa zjednotila s procesmi v ostatných oblastiach verejného 
rozhodovania. 

 
Významným aspektom efektívnosti systému manažmentu priestorového rozvoja 
vrátane plánovania je pritom disponibilita nástrojov na realizáciu plánovacou 
dokumentáciou inštitucionalizovanej koncepcie, či už táto má charakter len 
konsenzuálnej dohody alebo aj právne záväzného dokumentu. Ide pritom nielen 
o intervencie smerujúce na podporu realizácie strategických cieľov rozvoja, ale aj 
o zabezpečenie korektného postupu vo vzťahu k touto realizáciou negatívne 
dotknutým subjektom, napríklad vlastníkom pôdy a nehnuteľností, ktorí dôjdu 
implementáciou koncepcie k ujme v dôsledku funkčného preklasifikovania ich 
pozemkov, obmedzeniu výkonu či zmene vlastníckych práv. 

 
Vývoj všetkých analyzovaných systémov smeruje (práve integráciou 
strategického plánovania s plánovaním funkčného využitia územia) ku 
kompletizácii systému plánovacích nástrojov o nástroje a metódy 
aktívneho priestorového managementu a predovšetkým ekonomické 
nástroje v škále: 

� aktivačných,  
� motivačných,  
� reštrikčných,  
� intervenčných,  
� kompenzačných nástrojov,  

ktoré s výnimkou reštrikčných v súčasnom systéme slovenského územného 
plánovania prakticky absentujú. 
 
 
2. Manažment územného rozvoja 

 
Analýza systémov manažmentu územného rozvoja ukázala, že pre uchopenie 
stále rastúcej dynamiky rozvoja priestorových systémov za značnej 
stochastičnosti správania sa jeho jednotlivých aktérov je nevyhnutnou nielen 
flexibilita a schopnosť rýchleho reagovania na aktuálne problémy, ale aj úplne 
nové inštrumentárium neformálnych plánovacích nástrojov 
umožňujúcich okrem iného aj širšiu aplikáciu participatívnych plánovacích metód. 
Ide o neformalizované, nezáväzné, ako aj na dohodu orientované plánovacie 
postupy. Smerujú k tomu, aby sa ešte pred právne záväznými plánovacími 
postupmi v kooperatívnych procesoch odstránili, alebo urovnali možné konflikty. 
Ich zmyslom je prispievať k realizácii priestorovo-štrukturálnych plánov. Na 
druhej strane majú informatívne plánovacie prístupy prostredníctvom včasného a 
komplexného zapojenia dotknutých uľahčiť realizáciu plánovacej aktivity. Ich 
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nasadenie môže priniesť nielen vyššiu objektivizáciu rozhodovacieho procesu, ale 
predovšetkým vyššiu sociálnu akceptáciu a tým i zaangažovanosť na realizácii 
rozvojových koncepcií.  
 
Úlohou legislatívy je vytvárať pre nasadenie týchto neformálnych plánovacích 
nástrojov dostatočný priestor. Ako príklad môžeme uviesť v nemeckom Zákone 
o priestorovom usporiadaní zakotvené koncepcie regionálneho rozvoja, 
inštitucionalizované siete miest, zmluvné dohody o príprave a implementácie 
priestorovo-štrukturálnych plánov, smerné princípy priestorového rozvoja,  
vzájomné konzultácie, poradné zbory, regionálne konferencie, regionálny 
manažment a regionálny marketing 
 
Implementácia širšieho spektra neformálnych nástrojov plánovania, 
konsenzuálnych prístupov a liberalizácia zákonného rámca plánovacích činností si 
však vyžaduje nielen legislatívne, ale i obsahovo-metodické zmeny. Niektoré 
z nich sú dokonca problémami presahujúcimi oblasť územného plánovania a sú 
spojené napr. s presaditeľnosťou práva a uznaných spoločenských hodnôt 
a dohľadom nad realizáciou práva a zachovaním spoločenských hodnôt. 
Príkladom takýchto nástrojov sú napríklad povinnosť referovať o presadzovaní 
práva, možnosť štátu nariadiť plánovaciu aktivitu, možnosť štátu zrušiť platnosť 
plánovacej dokumentácie a obstarať novú, posilnená právomoc obce odstrániť 
nepovolený „rozvoj“, možnosť zaviesť povinnosť žiadať o súhlas 
s demoláciou na definovanom území nad rámec právneho stavu 
definovaného v Stavebnom poriadku či Zákone o pamiatkach  a iné. 
Účinnosť týchto nástrojov a zároveň zachovanie demokracie rozhodovania je 
systémovo podporená v celom priereze platnej legislatívy. Napríklad voči 
rozhodnutiu centrálnej vlády obstarať plánovaciu dokumentáciu obce neexistuje 
možnosť odvolania sa, je však možnosť odvolať sa vo veci obsahu obstaraného 
plánu. 
 
V tomto kontexte je zaujímavým nástroj tzv. výstrahy – nariadenia na 
uvedenie plánovacej aktivity, obsahu plánu, rozvojovej aktivity resp. jej výsledku 
do súladu so zákonom, na ktorý priamo nadväzuje právomoc veta dotýkajúceho 
sa plánovacieho procesu a dokumentácie alebo odstránenia stavby či zastavenia 
činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom alebo cieľmi priestorového plánovania. 
Zrejme zvláštnym problémom nielen v SR je problém umiestňovania reklamných 
objektov, pre riadenie ktorých je vo Veľkej Británii definovaná zákonom zvláštna 
procedúra vrátane procesov ich zákazu a príkazu likvidácie. 
 
V súvislosti so zabezpečením kontroly v rámci systému manažmentu územného 
rozvoja v spojení s profesionalizáciou a objektivizáciu kontroly je určite 
zaujímavým príkladom inštitút tzv. plánovacieho inšpektorátu ako orgánu 
štátnej správy podliehajúceho priamo ministrovi zodpovedného za dohľad nad 
procesom plánovania a riešenie odvolaní, za zapracovanie zistení do lokálnej 
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priestorovo-plánovacej dokumentácie, preskúmavanie priestorovo-plánovacích 
dokumentov a procesov ich kreovania vrátane zapojenia verejnosti, ale 
zodpovedného aj za odvolacie konania vo vzťahu k rozhodnutiam v oblasti 
priestorového plánovania, rôznych nariadení dotýkajúcich sa povinného 
odkúpenia (vyvlastnenia), práv prístupu, problémov ochrany prírody, vodného 
hospodárstva, dopravy a pod. 
Právomoci takéhoto plánovacieho inšpektorátu sú, pokiaľ sa týkajú problematiky 
sektorálneho plánovania dané dohodou s príslušnými ministerstvami a úradmi 
centrálnej štátnej správy. 
 
 
3. Nové nástroje priestorového plánovania 

 
V kontexte realizovaných analýz vystupuje do popredia otázka nových 
disponibilných nástrojov priestorového plánovania, ktorá obsahuje v sebe 
tri roviny: 

� rovinu technicko-technologickú,  
� metodickú a  
� rovinu obsahovú.  

 
Technologický vývoj, rozvoj komunikačných a informačných technológií prináša 
nielen zmeny v technológiách spracovania podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie, ale aj ich prístupnosti a zverejňovania. (viď napr. platnosť len 
elektronicky spracovanej dokumentácie). 
 
Veľmi aktuálnou je potreba racionalizácie procesov elektronizáciou – 
informatizáciou prostredia pre participáciu verejnosti na rozhodovacích 
procesoch ale prostredia vybavovania agendy rozhodovacích procesov (viď 
anglický príklad elektronizácie) a prostredia v ktorom sú všetkým subjektom 
územného rozvoja k dispozícii kedykoľvek v reálnom čase potrebné informácie, či 
už ako podklad pre ich rozhodovanie alebo ako podklad ich efektívnej 
a objektívnej participácie v plánovacom procese.  Vo väčšine krajín existuje preto 
verejne prístupný tematický informačný systém (napríklad v Rakúsku a v 
Nemecku v podobe tzv. „katastra priestorového usporiadania“) ako komplexný 
počítačový datový systém, ktorý zhrňuje disponibilné priestorovo relevantné 
informácie. 
 
Významným nástrojom pre zefektívnenie výkonu manažmentu priestorového 
rozvoja vo Veľkej Británii ale aj v Holandsku bolo zavedenie tzv. E-Planningu 
alebo elektronického plánovania. Implementácia tohto systému znamenala 
vyvinutie systému umožňujúceho efektívnejšie riadenie rozvoja využívajúce 
elektronické prostredie pre zlepšenie dostupnosti služieb v oblasti manažmentu 
priestorového rozvoja a dostupnosti informácií.  
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Tieto zmeny samé osebe môžu, avšak nemusia znamenať zmenu plánovacej 
filozofie premietajúcej sa v princípoch výstavby systému územnoplánovacích 
nástrojov, jasne však prinášajú potrebu zmien metodík, v prvej fáze zrejme 
predovšetkým uvoľnením priestoru pre implementáciu nových prístupov 
s využitím informačných a komunikačných technológií, neskôr 
s definovaním povinnosti ich aplikácie. Úvahy o zmenách legislatívneho rámca je 
teda potrebné chápať ako súčasť úvah o zmenách celého systému usmerňovania 
územného rozvoja zahŕňajúceho celú škálu aspektov od implicitne reflektovaných 
hodnotových systémov až po technologické otázky realizácie jednotlivých činností 
v rámci tohto systému.  
 
 
4. Mamažment plánovacích procesov 

 
V tejto súvislosti je v analyzovaných krajinách možné identifikovať tiež príklon 
k novej profesionalizácii manažmentu plánovacích procesov. Na jednej 
strane sa teda procesy plánovania a rozhodovania otvárajú širokej participácii 
a hľadaniu konsenzu, na druhej strane to však vyžaduje profesionálne zvládnutie 
manažmentu takto chápaných procesov plánovania a rozhodovania, procesov 
mediácie konfliktov záujmu, profesionalizácie implementácie strategických 
rozhodnutí a vlastného výkonu správy územia. Odklon od dominancie 
priestorovo-štrukturálneho plánovania v systéme manažmentu územného rozvoja 
na všetkých úrovniach s výnimkou sublokálnej je spojený aj s posunom 
v profesionálnom profile integrujúcej profesie urbanistu od architektonického ku 
komplexnejšiemu profilu a tým aj vzdelaniu.  
 
Profesionalizácia sa prejavuje aj hľadaním nástrojov, ako môžu príslušné autority 
všeobecnej správy územia zabezpečiť profesionálny výkon v oblasti 
usmerňovania územného rozvoja. Príkladom môže byť zriaďovanie špičkových 
poradných orgánov centrálnej štátnej správy a regionálnych autorít územného 
rozvoja v všetkých analyzovaných krajinách ale aj rozmach inštitucionalizácie 
tzv. plánovacích kontraktov, ktorými sa nielen deleguje vertikálne právomoc 
a povinnosti zabezpečenia výkonu plánovacích a riadiacich aktivít medzi štátom a 
autoritami hierarchicky nižších územných subjektov, ale tiež medzi autoritami 
územných subjektov a profesionálnymi inštitúciami verejného či súkromného 
charakteru. Napríklad plánovacia dohoda vo Francúzsku je záväznou právnou 
dohodou-kontraktom medzi rôznymi subjektami vo veci priestorového plánovania 
pre špecifické územie alebo pre špecifický projekt, ktorá obsahuje informáciu 
o cieľoch, ktoré majú byť dosiahnuté a spôsobe, akým na ich dosiahnutí budú 
spolupracovať subjekty dohody. Plánovacia dohoda môže byť vo Francúzsku 
podpísaná na ktorejkoľvek z úrovní plánovania. 
 
Inštitútom plánovacích kontraktov či dohôd sa prejavuje v niektorých krajinách 
tiež odklon od zabezpečenia profesionálnych výkonov inštitúciami 
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v rámci štátneho aparátu v prospech spolupráce s neštátnymi 
inštitúciami, ktorých odborné stanovisko má neraz vyššiu mieru akceptácie 
verejnosťou.  Pre efektívne priestorové/územné plánovanie ako oblasť politiky 
a jeho spoločenskú autoritu je totiž okrem disponibility adekvátneho odborného 
podkladu osobitne dôležitá spoločenská kontrola podmienok rozhodovania 
vrátane príčin prijatia rozhodnutí odlišujúcich sa od odborne posúdeného optima.  

 
Vo vývoji obsahovej náplne je v analyzovaných systémoch manažmentu 

územného rozvoja vidieť nielen transformáciu na plánovanie komplexné, 
zabezpečujúce vyváženú proporcionalitu ekonomických, ekologických 
a sociálnych cieľov (dominantný posun v 80-tych a 90-tych rokoch dvadsiateho 
storočia) ale v súčasnosti predovšetkým posun v smere zabezpečenia 
udržateľnosti rozvoja a zároveň spoločenskej efektivity plánovacích aktivít. 

 
 Efektivita plánovacích aktivít v rámci systému manažmentu rozvoja územia 

je podmienená ich flexibilitou, dynamikou a kontinuálnosťou. Preto je 
v analyzovaných krajinách jednoznačne identifikovateľný vývoj od plánovania  
orientovaného na diskrétne stavové charakteristiky objektu plánovania 
(napríklad sídla v istých časových horizontoch) na plánovanie orientované na 
usmerňovanie procesov smerujúcich k dosiahnutiu definovaných strategických 
cieľov. Priestorové plánovanie je čoraz viac zamerané na aktívnu intervenciu do 
procesov samovývoja v smere dosiahnutia udržateľnosti jeho progresivity 
vrátane sociálnej rovnosti.  

 
Efektívnost plánovacích aktivít je tiež determinovaná mierou akceptácie ich 

výsledku, preto zásadný posun v analyzovaných krajinách je posunom od 
direktívneho k participatívnemu plánovaniu a rozhodovaniu,  a to od fázy 
pred samotným procesom plánovania až po fázu implementačnú. Pre 
zabezpečenie tejto akceptovateľnosti sa javí ako rozhodujúce zvýšenie podielu 
nástrojov priamej pred nástrojmi zastupiteľskej demokracie, avšak toto naráža 
na pružnosť procesov rozhodovania. 

 

V kontexte aktuálneho vývoja ekonomiky a globálnej súťaže je možné tiež 
v analyzovaných plánovacích systémoch vidieť v posledných rokoch posun od 
plánovania ekologizujúceho k vyváženému plánovaniu 
ekonomizujúcemu. Dominantnou snahou plánovacích aktivít nie je defenzívne 
usmerňovanie ekonomických aktivít v smere ich zosúladenia s ekologickými 
a osobitne humánnoekologickými požiadavkami, ale invazívna ekonomizácia 
všetkých kvalít prostredia, vrátane spotreby zdrojov a iných spoločenských 
statkov. Príkladom tohto smerovania je aktivácia územia určeného pre 
zástavbu v Rakúsku obsahujúca zákonom definované opatrenia, ktoré by mali 
viesť k aktívnemu využitiu a tým zhodnoteniu plôch vhodných na zastavanie 
v intravilánoch obcí a zamedziť rozsídleniu a zbytočnému rozširovaniu 
zastavaných území v dôsledku špekulatívneho zhodnocovania územia jeho 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                      Závery a synergické výstupy 

URBION  Bratislava                                                                                        CPTŠ Bratislava 12 

podržaním bez využitia do doby jeho zhodnotenia verejnou investíciou. Ide 
najmä o opatrenia majúce podobu:  

a) zmluvy medzi obcou a vlastníkom pozemku, ktorými je možné sa 
dohodnúť na zastavaní doteraz nezastavaných plôch. 
b) odvody za nezastavané pozemky na území určenom pre zastavanie: 

- infraštrukturálny odvod, za nezastavané, avšak zastaviteľné 
pozemky, pokiaľ tieto pozemky boli vyhlásené ako plochy určené na 
obytnú zástavbu a neboli zastavané po dobu piatich rokov od ich 
vyhlásenia za plochy určené pre zastavanie 
- príspevok na napojenie, ktorý je povinný vlastník pozemku 
zaplatiť, keď je pozemok prehlásený za územie určené pre 
výstavbu, alebo keď je udelené stavebné povolenie pre výstavbu 
prvej budovy na pozemku 
- príspevok na náklady na realizáciu opatrení na pripojenie pre 
vlastníkov pozemkov, určených za plochy na zastavanie, ako 
príspevok na pokrytie nákladov na dopravné a infraštrukturálne 
napojenie pozemku. 

 
Závažným problémom súčasných rozvojových plánovacích politík a to aj na 

celoeurópskej úrovni je v kontexte zabezpečenia sociálnej rovnosti podpora 
trendu polarizácie polycentrickej sústavy osídlenia, premietajúca sa do cieľov 
priestorového plánovania. Plánovacie aktivity sú zacielené nie na 
polarizáciu, ale na profiláciu vychádzajúcu z potenciálov jednotlivých 
sídiel a regiónov ako základu vyrovnávania negatívne pôsobiacich disparít 
vrátane disparít sociálnych.  

 
 
Z hľadiska časového je treba podčiarknuť zdôraznenie permanentného – 

kontinuálneho chápania plánovacích aktivít, ktoré tvoria systém uzavretého kruhu 
od identifikácie resp. monitoringu, cez klasifikáciu na základe stanovených cieľov, 
vývoj koncepcie a stratégie jej realizácie až po manažment realizácie. To 
napríklad znamenalo v britskom systéme jednoznačný posun ťažiska plánovacích 
aktivít od ex-post reagujúcich na ex-ante orientované plánovanie v polohe 
naprieč všetkými úrovňami implementovaného strategického aj nie všeobecne 
záväzného plánovania. V súvislosti s problémom aktuálnosti sa v niektorých 
krajinách EU objavuje časové obmedzenie platnosti plánovacej dokumentácie. 
Napríklad v Holandsku musí byť plán funkčného využitia územia aktualizovaný 
každých 10 rokov, inak stratí platnosť. Provinciálna správa môže povoliť 
predĺženie jeho platnosti o max. ďalších 10 rokov. V tomto pláne musia byť 
zahrnuté okrem definovania funkčného využitia územia aj povinnosti 
modernizácie a nahradenia fyzických či funkčných štruktúr. 

 
Z aspektu priestorových dimenzií jednoznačne z analýz vyplýva, že vo 

všetkých analyzovaných krajinách bola v poslednom vývoji reflektovaná 
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skutočnosť, že zabezpečenie cieľov územného rozvoja vrátane 
udržateľnosti a konkurencieschopnosti územných subjektov nie je v súčasnosti 
možné na lokálnej úrovni. Systémové vzťahy sídelných útvarov navzájom 
a s ich krajinným zázemím vyžadujú nielen riešenie problémov na nadlokálnej – 
regionálnej úrovni, ale aj zmenu orientácie plánovacích aktivít na lokálnej 
i regionálnej úrovne od orientácie do vnútra k otvoreniu navonok. Pre voľbu 
optimálnej rozvojovej koncepcie a stratégie jej realizácie sa stáva čoraz 
významnejšou konfrontácia lokálnych potenciálov sídla či regiónu s ostatnými 
kooperujúcimi a zároveň konkurenčnými sídlami a regiónmi. Preto prakticky vo 
všetkých analyzovaných plánovacích systémoch dochádza k vytvoreniu 
legislatívneho priestoru pre združené plánovacie dokumenty viacerých obcí 
a posilneniu regionálnej úrovne strategického plánovania a to v oboch 
smeroch – od lokálnej k regionálnej ako aj od národnej k regionálnej úrovni. 
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1.  Procesnosť rozhodovania 
 

 
Systém rozhodovania o rozhodujúcom povolení pre realizáciu 
rozvojového zámeru v území (napr. výstavbu) 
 
Štát účasť verejnosti väzby na nástroje 

priestorového 
plánovania 

výnimky z väzieb 
na nástroje 
priestorového 
plánovania 

Veľká Británia veľmi široká, realizuje 
sa dominantne 
v polohe povoľovania 

veľmi voľná vo vzťahu 
k plánovacím 
dokumentom ale silná 
vo vzťahu k 
smerniciam 

odchylky a výnimky 
možné v zvláštnom 
konaní 

Nemecko spravidla nie, iba 
v niektorých 
spolkových krajinách 
je v obmedzenej 
forme 

zámer musí byť 
v zhode so 
zastavovacím plánom 

sú povolené zákonom 
regulovaným 
procesom 

Rakúsko iba dotknuté subjekty musí byť v zhode so 
záväznou priestorovo 
plánovacou 
dokumentáciou 

iba veľmi obmedzene 

Holandsko oznámenie verejnosti, 
námietky môžu podať 
dotknuté subjekty 

musí byť v zhode 
s najnižším stupňom 
dokumentácie 
a nariadeniami 

sú prípustné za 
definovaných 
podmienok 

Portugalsko nie musí byť v zhode so 
záväznou priestorovo 
plánovacou 
dokumentáciou 

menšie zmeny sú 
akceptované 

Fínsko iba dotknuté subjekty musí byť v zhode so 
záväznou priestorovo 
plánovacou 
dokumentáciou 

je možné požiadať o 
výnimku 

Francúzsko iba pri osobitne 
definovaných 
zámeroch 

zámer musí byť 
v zhode s plánom 
funkčného využitia 
plôch 

veľmi obmedzene 

Dánsko nie zámer musí byť 
v zhode so záväznými 
plánovacími 
dokumentmi  a 
nariadeniami 

takmer nemožné 
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2. Sústava legislatívy 
 

 
Sústava legislatívy integratívneho plánovania v rámci 
manažmentu územného rozvoja  
 
Štát Zákonné 

normy 
Sekundárne 
legislatívne 
nástroje – 
(úroveň 
vyhlášok) 

Terciálne 
nástroje – 
(úroveň 
metodik, 
nariadení, 
usmernení) 

Poznámka 

Veľká 
Británia 

Zákon o mestskom a 
krajinnom plánovaní 
(Town and Country 
Planning Act 1990) 
novelizovaný 
prostredníctvom 
Zákona o plánovaní 
a kompenzáciách 
(Planning and 
Compensation Act 
1991) a Zákona o 
plánovaní a povinnom 
odkúpení (Planning 
and Compulsory 
Purchase Act 2004) 

Zákon o plánovaní – 
uznané územia pre 
výstavbu a ochranu ( 
Planning - Listed 
Buildings and 
Conservation Areas) 
Act 1990).  

 

Nariadenie o mestskom 
a krajinnom plánovaní – 
všeobecne povolený rozvoj 
(Town and Country 
Planning (General 
Permitted Development) 
Order 1995);  

Nariadenie o mestskom 
a krajinnom plánovaní – 
všeobecná procedúra 
rozvoja the Town and 
Country Planning (General 
Development Procedure) 
Order 1995 

Nariadenie o mestskom 
a krajinnom plánovaní – 
triedy využitia (Town and 
Country Planning (Use 
Classes) Order 1995 (The 
UCO)  

Regulatívy mestského 
a krajinného plánovania  
(Town and Country 
Planning (Development 
Plan) Regulations 1999) 

 
Nariadením o mestskom 
a krajinnom plánovaní – 
aplikácia legislatívy 
subordinovanej korune 
z roku 2006 (Town and 
Country Planning 
(Application of Subordinate 
Legislation to the Crown) 
Order 2006) 

Plánovaco-strategické 
usmernenia (Planning 
Policy Guidance (PPG) 

Legislatíva je 
hierachizovaná 
v zmysle 
federatívneho 
usporiadania 
štátu 

Nemecko Zákon o priestorovom 
usporiadaní 
a stavebnom poriadku 
na úrovni spolku 
(Raumordnungsgesetz 
– ROG ako rámcový 
zákon (1998) 

Nariadenie o priestoroom 
usporiadaní 
(Raumordnungsverordnung 
– ROV) 
 

Zásady priestorového 
usporiadania 
Ciele priestorového 
usporiadania 
a krajinského plánovania 
Nariadenie o značení 
plánov (1990) 

Legislatíva je 
hierachizovaná 
v zmysle 
federatívneho 
usporiadania 
štátu 
Tu uvedené 
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Zákony o krajinskom 
plánovaní 
Stavebný poriadok 
(1990,1998, 
2004,2006) 

Nariadenia o stavebnom 
využití BauNVO 
 

nástroje 
sekundárnej a 
terciálnej úrovne 
sú v jednotlivých 
spolkových 
krajinách odlišné 

Rakúsko Zákony o 
priestorovom 
usporiadaní 
v jednotlivých 
spolkových krajinách 
(Raumordnungsgesetz 
NO 1976 v znení 
noviel do 2007) 
 
Stavebný poriadok 
(Baugesetzbuch NO 
1996 v znení noviel 
do 2007) 

Nariadenia V Dolnom 
Rakúsku napríklad 
problematiku výstavby 
bytových domov, 
v Burgenlande 
problematiku obnovy 
vidieka, ochranných 
priestorov, výstavby bytov 
a bytových domov. 
 
 

Plánovacie smernice 
napr. záväzné pre 
stanovenie druhov 
funkčného určenia 
a využitia v plánovacej 
dokumentácii 

Legislatíva je len 
od úrovne 
spolkových krajín 
nižšie a 
neexistuje na 
úrovni 
federatívneho 
usporiadania 
štátu 
Tu uvedené 
nástroje 
sekundárnej a 
terciálnej úrovne 
sú v jednotlivých 
spolkových 
krajinách odlišné 

Holandsko Zákon o priestorovom 
plánovani (Wet op de 
ruimtelijke ordening, 
WRO , júl 2008) 
Zákon o rozvoji (júl 
2008) 
Zákone o mestách 
a životnom prostredí 

 Strategické 
rozhodnutia 
(“concrete 
beleidsbeslissing”) 

Prijatím nového 
zákona sa systém 
právnych noriem 
značne 
zjednodušil, 
prakticky sa 
odbúrala 
sekundárna 
úroveň a terciálna 
má charakter 
inštitucionalizácie 
politických cieľov 
v priestorovom 
rozvoji 

Portugalsko Zákon o priestorovom 
plánovaní 48/98 
z roku 1998 
Zákon 380/99, 
o režime funkčného 
využitia územia 
a procerdúrach 
plánovania 

   

Fínsko Zákon o funkčnom 
využití územia 
a stavebnom poriadku 
(2000) 

Národné smernice využitia 
územia 
(National Land Use 
Guidelines) 

 Nový zákon 
zjednodušil a 
zintegroval 
zákonnú bázu 
plánovania 

Francúzsko Zákon a priestorovom 
plánovaní a rozvoji 
z rokov 1995 a 1999, 
Zákon o regionálnom 
plánovaní 2002 

 Priestorovo plánovacie 
smernice  (DTA) 
s charakterom 
vykonávacích predpisov 
pre špecifické územia 

Prísne 
centralizovaný 
systém priameho 
riadenia vládou 
nevyžaduje 
natoľko 
detailizáciu 
legislatívnou 
cestou 

Dánsko Zákon o plánovaní 
z roku 2007 
Stavebný poriadok,  
Zákon o parcelácii,  
Zákon o urbánnej 
revitalizácii a rozvoji,  
Zákon o výstavbe. 
 

Národné plánovacie 
smernice napr. stanovujú 
smernice pre obsah plánov 
na všetkých úrovniach 
 
Národné plánovacie 
smernice pre aglomeráciu 
Copenhagen 

Obežníky ministra 
(obdoba plánovacích 
smerníc v špecifickom 
probléme napríklad 
lokalizácii veterných 
turbín) 

 



Analýzy právnych predpisov ÚP štátov EÚ                                      Závery a synergické výstupy 

URBION  Bratislava                                                                                        CPTŠ Bratislava 17 

 
3. Časové horizonty 
 
 

 
ČASOVÉ LIMITY v procese rozhodovania o hlavnom povolení 
pre realizáciu zámeru v území  
 
Štát doba pre 

rozhodnutie 
doba pre 
uplatnenie 
námietok 

platnosť 
povolení 

Veľká Británia 8-16 týž.  5 rokv 
Nemecko 2-3 mesiace  3 roky 
Rakúsko 3 mesiace  2-3 roky 
Holandsko 12 týž. 6 týž. nie je obmedzená 

ak nie je 
definované na 
rozhodnutí 

Portugalsko 30-50 dní  definovaná na 
rozhodnutí 

Fínsko nie je definovaná  3 roky 
Francúzsko 2-5 mesiacov 2 mesiace 2-3 roky 
Dánsko nie je definovaná  1 rok 
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4. Prehľad typov nástrojov manažmentu priestorového rozvoja vo vybraných 
krajinách EU 
 

 
 
 
 

5. Prehľad typov nástrojov manažmentu priestorového rozvoja  na celoštátnej 
úrovni vo vybraných krajinách EU 
 

 
Spracované podľa: Kompendium plánovacích systémov EU, EK 2004 
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6. Synergický výstup plánovacích činností 
 

Základné posuny kvality systému priestorovo relevantných       
plánovacích činností 

 
 
V obsahu 
 
 

o od sektorálneho ku komplexnému 
o od selektívneho ku integratívnemu 
o od bilančného k kvalitatívne priestorovému 
o od stavovo orientovaného ku procesuálnemu 

 
 
V metodike 
 
 

o od direktívneho k participatívnemu 
o od riadiaceho k negociačnému 
o od ekologizujúceho k ekonomizujúcemu 
o od polarizujúceho k profilujúcemu 

 
 
V časopriestorových dimenziách: 
 
 

o od diskrétne - sekvenčného ku permanentnému – kontinuálnemu 
o  od časovo a priestorovo globálneho k špecifickému 
o od ex-post reagujúcemu k ex ante reagujúcemu 
o  od lokálneho k regionálnemu a od štátneho k regionálnemu 
o  od do vnútra orientovaného k interaktívne orientovanému 

 
 
 

 
 
 
 
 
  


