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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 

Č.j. : 18483/05-16310 
 
Věc: Vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci pořizované obcemi 

 s rozšířenou působností 
           [k § 126 odst. 6 vodního zákona] 
 
Dotaz:  

„Podle ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona do působnosti krajských úřadů patří 
vydávat stanoviska k územně plánovací dokumentaci pořizované obcemi s rozšířenou 
působností. Krajský úřad vydal sdělení, kde podle jeho názoru krajské úřady, jako vodoprávní 
úřady, vydávají stanoviska pouze k územně plánovací dokumentaci pořizované obcemi 
s rozšířenou působností pro územní celek obce s rozšířenou působností, nikoliv pořizované 
pro jinou obec v jejich správním obvodu. Názor krajského úřadu v této kompetenční otázce 
tedy je odlišný, než je uvedeno v platném znění vodního zákona.“ 

 
Výklad: 

Krajské úřady jsou kompetentní vydávat stanoviska k územně plánovací dokumentaci 
obcí, pořízené obecním úřadem obce s rozšířenou působností pro svou obec s rozšířenou 
působností i pro obce ve svém územním obvodu, pokud o pořízení územně plánovací 
dokumentace požádaly tento obecní úřad. 
  
Odůvodnění: 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 14 odst. 1 dává kompetenci obecním úřadům 
obcí s rozšířenou působností pořizovat územní plán obcí ve svém územním obvodu na jejich 
žádost a rovněž pro sebe jako obec s rozšířenou působností. 

 
Územní plán obce je podle ustanovení § 8 stavebního zákona územně plánovací 

dokumentací. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů v ustanovení § 126 stanoví kompetenci vodoprávních úřadů vydávat 
stanoviska k územně plánovací dokumentaci jako akt účasti vodoprávních úřadů na územním 
plánování.  

 
Záměrem zákonodárce je zajistit především prosazení zájmů ochrany povrchových 

a podzemních vod, ochrany vodních děl a ochrany před povodněmi. Vodoprávní úřady mají 
kompetence dotčených orgánů státní správy, které v územním plánování chrání uvedené 
zájmy jako veřejné zájmy podle ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona. Orgány 
územního plánování musí podle tohoto ustanovení postupovat a rozhodovat jen v dohodě, 
popřípadě se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu. 
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Příslušným vodoprávním úřadem k vydávání stanovisek k územně plánovací 
dokumentaci pořizované kraji je podle ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona Ministerstvo 
zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. 

 
Příslušným vodoprávním úřadem k vydávání stanovisek k územně plánovací 

dokumentaci pořizované obcemi s rozšířenou působností je krajský úřad, a to i v případě, 
že obecní úřady obcí s rozšířenou působností pořizují územní plánovací dokumentaci pro jiné 
obce.    
 
 
V Praze dne 16. května 2005  
 
                                                                         


