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Územní řízení 
pro telekomunikační stavby 
Cílem tohoto článku je seznámit investory
a operátory veřejných telekomunikačních
sítí s pracovní náročností územního řízení
pro telekomunikační stavby, neboť v po-
slední době vznikají tlaky na zkrácení lhůt
zpracování a zajištění územního rozhod-
nutí bez ohledu na platnou legislativu
a „úřední lhůty”. Dle některých investorů
by si získání územního rozhodnutí nemělo
vyžádat více než 20 pracovních hodin
a mělo by být jako pravomocné získáno
ve lhůtě do tří měsíců, a to včetně předá-
ní potvrzených smluv o smlouvách bu-
doucích na věcná břemena (zákon
151/2000 Sb.).

Územní fiízení se zahajuje na písemn˘ návrh
úãastníka, z podnûtu stavebního úfiadu nebo
jiného orgánu státní správy. Den podání ná-
vrhu úãastníka stavebnímu úfiadu je dnem za-
hájení územního fiízení. Pokud je územní fiíze-
ní zahajováno z podnûtu stavebního úfiadu,
je dnem zahájení den, kdy stavební úfiad uãi-
nil vÛãi úãastníkÛm první úkon.

Návrh musí b˘t zpracován osobou oprávnûnou
k této ãinnosti podle zákona 360/1992 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (tzv. „Autorizaãní
zákon”). Zde upozorÀujeme, Ïe podle po-
slední novely uvedeného zákona (novela
224/2003 Sb.) konãí svoji platnost „zvlá‰tní
zpÛsobilost” a od 1. 1. 2005 jsou oprávnûn˘-
mi pouze osoby autorizované dle zákona
360/1992 Sb.

Zámûrem nebo podkladem pro projektanta
k zahájení prací a úkonÛ v rámci územního fií-
zení by mûla b˘t dokumentace umoÏÀující
definici a zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí. Jedná se o dokumentaci,
kterou investofii naz˘vají „startovací”, „inves-
tiãní zámûr”, pfiípadnû „projektov˘ úkol”. Je
pravdou, Ïe obsah takovéto dokumentace
není specifikován, a proto kvalita vstupních
podkladÛ je rÛzná.

Dále pro dokreslení nároãnosti územního 
fiízení uvádíme, Ïe poãet organizací a orgánÛ
státní správy, které se vyjadfiují k návrhu na
vydání územního rozhodnutí, urãuje stavební
úfiad, a tento poãet se pohybuje od deseti 
aÏ po sedmdesát dvû organizace (v Praze
a okolí).

Postup zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí je zfiejm˘ z blokového schéma
zpracování dokumentace pro územní fiízení
na obr. ã. 1, které je dále detailnû rozpraco-
váno v diagramu zpracování dokumentace
pro územní fiízení na obr. ã. 2 a v následném
komentáfii (viz str. 10).

Závûrem upozorÀujeme, Ïe nelze opomi-
nout obligatorní  v˘daje, které je nutno
uhradit v prÛbûhu územního fiízení, a to ze-
jména správní poplatky napfi. za územní fií-
zení (1000 aÏ 1200 Kã), v˘pisy, pfiíp. infor-
mace z katastru nemovitostí, kopie katas-
trálních map, úhrady správcÛm inÏen˘rsk˘ch
sítí za vyjádfiení a podklady o jejich sítích,
po‰tovné apod. Celkem se jedná o ãástku
okolo 6000 Kã.

Pfiejeme v‰em kolegÛm projektantÛm
spolupráci s investory, ktefií jejich práci
ocení tak, jak zasluhuje, a nikoliv pouze
pfiíspûvkem na úhradu nákladÛ územního
fiízení.

Ing. Jifií Kliner,
Ing. Jan Murtinger, 
âeská asociace telekomunikací

Obr. 1 - Blokové schéma zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
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Obr. 2 - Diagram zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
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Komentáfi k diagramu zpracování dokumentace pro ÚR
Diagram zpracování dokumentace pro ÚR (viz obr. ã. 2) popisuje jednotlivé kroky ãinnosti a jejich základní souvztaÏnosti pfii zaji‰Èování podkladÛ
pro územní rozhodnutí. âinnosti jsou uvedeny typicky, pfiípad od pfiípadu se samozfiejmû li‰í podle místních pomûrÛ a podle poÏadavkÛ jednotliv˘ch
stavebních úfiadÛ. KaÏdé zaji‰tûní územního rozhodnutí je sv˘m zpÛsobem unikát, protoÏe stanoviska úãastníkÛ územního fiízení nejsou nikdy stejná.
Jsou uvedeny v‰echny ãinnosti, které postihují cca 95 % v‰ech územních rozhodnutí pro telekomunikaãní liniové stavby. Pfiípadné v˘jimky, které zde
nelze pro pfiehlednost postihnout, je nutné fie‰it pfii v˘skytu individuálnû. 
V dal‰ím jsou popsány jednotlivé kroky, které jsou v diagramu oznaãeny ãíslem v krouÏku. Vedle popisu  ãinnosti jsou uvedena dvû pole, která vyjadfiují
pracnost ãinností v hodinách. Pole "A" obsahuje ãasovou nároãnost pro v‰echna územní rozhodnutí, pole "B" ãasovou nároãnost ãinností, které se vy-
skytují pouze v pfiípadech, Ïe si je místo stavby vyÏaduje, napfi. soubûh a kfiíÏení dráhy, vlivy VVN, silnice, zátopová území atd.

Krok Struãn˘ popis ãinnosti Pole „A” Pole „B”
min. hod. max. hod. hod.

1 Seznámení se startovací dokumentací znamená konzultaci se zpracovatelem, aby se vyjasnily nûkteré
sporné, pfiípadnû nejasné záleÏitosti uvedené v SD. SD nemÛÏe b˘t nikdy tak dokonalá, aby tato kon-
zultace nebyla nutná. Nelze tím naznaãit, Ïe SD je zpracována nekvalitnû, ale v dobû od zpracování do
doby pfiedání projektantovi, mÛÏe dojít k dal‰ím vnûj‰ím zásahÛm, které ovlivní platnost SD. Napfiíklad
stavební uzávûra, cizí stavby v místû stavby tel. sítû apod. Souãasnû je navázán první kontakt s místnû
pfiíslu‰n˘m stavebním úfiadem, kter˘ bude následnû vydávat územní rozhodnutí, aby stanovil okruh
úãastníkÛ územního fiízení a upfiesnil obsah dokumentace pro územní rozhodnutí.

2 Podle SD je nutné na katastrálním úfiadu vyhledat a zakoupit katastrální mapy místa stavby.

3 Po obdrÏení katastrálních map se provede orientaãní prohlídka místa stavby a souladu kat. map se
skuteãností. Mnohé mapy jsou i více neÏ 10 let staré, je tedy nutné zjistit aktuální stav s ohledem na
pfiipojení objektÛ.

4 Na základû prohlídky místa stavby se provede zákres návrhu tras do katastrálních map. 

4a Jednání a zabezpeãení geodetického pfiedmûfiení návrhu trasy podle zákresu v katastrální mapû.

5 Zpracuje se technická zpráva pro úãastníky fiízení, zkompletuje se dokumentace a roze‰le v‰em úãast-
níkÛm územního fiízení, které poÏaduje stavební úfiad. V této fázi se projednávají pouze spoleãné tra-
sy bez koncov˘ch bodÛ sítû. Jejich umístûní se globálnû uvádí pouze v technické zprávû.

6 Z vefiejnoprávního projednání vyplynou povinnosti na koordinace s cizími stavbami, které je nutné
provést. Z tûchto koordinací mohou vyplynout zmûny jak prostorového umístûní, tak i ãasového 
posunu realizace stavby.

7 Podle zákresÛ hlavních tras kabelové sítû se provede soupis dotãen˘ch parcelních ãísel.

8 Zakoupí se informace o parcelních ãíslech na katastrálním úfiadu.

9 Na základû informace z kat. nemovitostí jsou moÏné varianty:
- Parcela nenalezena - jedná se o nesoulad katastrální mapy s evidencí nemovitostí.
- Parcela identifikována.
- Parcela s plombou - jedná se o nevyjasnûné majetkoprávní vztahy (restituce, prodej, dûdictví  atd.).

10 V pfiípadû nenalezené parcely se provede identifikace, nebo se zmûní trasa (pokud je to moÏné). 
Pokud má parcela plombu, je nutné zjistit její dÛvod a pfiípadnû zmûnit trasu. V pfiípadû nutnosti
zmûny trasy se dostáváme zpût na krok 4.

11 Zde jsou v‰echny dotãené parcely jiÏ identifikovány.

12 Zpracování podkladÛ a projednání návrhu kabelov˘ch tras s vlastníky nemovitostí, vãetnû seznámení
s povinností uzavfiít vûcné bfiemeno k pozemku.

13 V pfiípadû nesouhlasu je nutné zmûnit trasu. Toto se mÛÏe promítnout aÏ na samotn˘ zaãátek 
ãinnosti do kroku 4, protoÏe je moÏné, Ïe bude nutné navrhnout trasu do míst, kde se pÛvodnû 
vÛbec nepfiedpokládala.

14 V pfiípadû souhlasu je trasa pfiedbûÏnû prÛchozí. V této fázi je‰tû nejsou projednány smlouvy
o smlouvû budoucí na vûcná bfiemena, ale vlastníci jsou na tuto skuteãnost upozornûni.

15 Po ukonãení pfiedchozích projednání se zpracovávají tematické mapy 1:500 se zákresy zelenû 
a návrhu tras pro projednání s odborem Ïivotního prostfiedí pfiíslu‰ného úfiadu. Tento orgán poÏadu-
je trasy jiÏ zakótované k zeleni, okolo které trasy procházejí.

16 Projednání s odborem Ïivotního prostfiedí  pfiíslu‰ného úfiadu. Toto projednání ãasto spoãívá v po-
chÛzce po místû budoucí stavby a fie‰ení jiÏ konkrétního umístûní a orientace rozvodn˘ch skfiíní, 
v˘stupÛ z kabelovodÛ apod.

17 V pfiípadû, Ïe se stavba nachází na pozemcích nebo v ochranném pásmu dráhy, je nutné obstarat
souhlas dráÏního úfiadu. K podání Ïádosti je tfieba zpracovat dokumentaci na dráÏních mapách 
(zakoupen˘ch u dráhy), vãetnû v˘kresu fiezÛ v místû soubûhu a kfiíÏení Ïelezniãní trati, s technickou
správou a doloÏit informací z katastru nemovitostí o majitelích pozemkÛ, souhlasy tûchto majitelÛ
a stanovisky 4 sloÏek âesk˘ch drah. Dokumentace se podává ve tfiech v˘tiscích. Souãasnû se zpraco-
vává smlouva o zfiízení vûcného bfiemena, kterou v této fázi vyÏadují âD.

18 Podání a projednání Ïádosti o souhlas se stavbou v ochr. pásmu dráhy. Podle podmínek DráÏního
úfiadu je nutné korigovat trasu a pfiípadnû upravit podmínky stavby.

19 Podle poÏadavkÛ z vefiejnoprávního projednání zpracování povodÀového plánu, akceptování poÏa-
davkÛ památkové péãe, orgánu státní správy lesa, správy silnic. Geologick˘ prÛzkum, dendrologick˘
prÛzkum, vlivy VVN  atd.. Je moÏné fie‰it subdodavatelsky s pfiefakturováním.

20 Korekce pÛvodního návrhu kabelov˘ch tras podle v‰ech stanovisek jednotliv˘ch úãastníkÛ územního
fiízení, zpracování v‰ech pfiedepsan˘ch podkladÛ pro návrh na rozhodnutí o umístûní stavby, kopíro-
vání a kompletace dokumentace pro podání návrhu na vydání rozhodnutí o umístûní stavby.

21 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí v poÏadovaném poãtu.

22 Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí na stavební úfiad.

23 Zapracování pfiipomínek, které byly uplatnûny v územním fiízení.

24 Vydání ÚR. Je‰tû v období mezi vydáním ÚR a nabytím právní moci ÚR mÛÏe dojít k odvolání se
úãastníkÛ územního fiízení proti vydání ÚR a mÛÏe dojít ke korekci, pfiípadnû ke zru‰ení pÛvodního
ÚR. Tato varianta není pravidlem, a pokud nastane, je nutné ji fie‰it individuálnû, pfiípad od pfiípadu.

25 ÚR s nabytím právní moci.
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