
HARMONOGRAM PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Návrh na pořízení územního plánu / změny územního plánu  

• Město Čelákovice  

• orgán veřejné správy,  

• fyzická nebo právnická osoby, která má vlastnická 

nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území 

obce,  

• oprávněný investor 

•   

Rozhodnutí o po řízení územního plánu 
Zastupitelstvo města 

 

Doplňující průzkumy a rozbory  

Zpracovatel  

Pro tvorbu návrhu zadání  

Návrh zadání územního plánu §47  

Zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  

V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování 

návrhu územního plánu  

Připomínky  

občané 

Vypořádání požadavků DO, KÚ, SO… 

Zadání územního plánu  

schvaluje Zastupitelstvo města  

Jedná se o návrh zadání upravený o připomínky, vyjádření 

a podněty DO, SO a KÚ …  

Vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území  

Společné jednání o návrhu územního plánu a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 

Podněty  

sousední obce 

 

Vyjádření  

dotčené orgány 

krajský úřad  

• občan obce 

Stanoviska 

Dotčené orgány 

Krajský úřad 

Připomínky 

Sousední obce 

Občané Občané 

Zpracování návrhu 

územního plánu  

Vyhodnocení výsledků jednání  

Pořizovatel  

Řešení případných rozporů 

Pořizovatel  

Stanoven významný negativní vliv na sousední stát 

MŽP, MZV konzultace s příslušnými orgány 

sousedního státu  

Z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu 

nebo ptačí oblast - negativní vliv  

Kompenzační opatření  

Výběr nejvhodnější varianty návrhu 

Zastupitelstvo 

Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území 

Veřejné projednání 

• dotčené orgány 

• krajský úřad 

• sousední obce 

• občané 

Námitky k návrhu 

ÚP  

• vlastníci  

• oprávněný 

investor  

• zástupce 

veřejnosti  

 

Stanoviska  

 

• Dotčené 

orgány 

• Krajský úřad 

Připomínky 

 

Občané 

Vyhodnocení výsledků projednání  

Zpracování rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.  

Uplatnění stanovisek DO, KÚ 

Návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním 

Předkládá pořizovatel zastupitelstvu ke schválení 

VYDÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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