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Důvod pro zpracování zprávy o 

uplatňování ZÚR KK:

Povinnost zpracovat a předložit ZKK do 2 let od vydání ZÚR 

KK (§ 42 SZ)

• ZÚR KK vydány ZKK dne 16. 9. 2010

• ZKK dne 14. 6. 2012



Harmonogram zpracování a 

projednání zprávy o uplatňování 

ZÚR KK:

• prosinec 2011 - leden 2012 - výzva obcím

• leden 2012 - zpracování zprávy o uplatňování ZÚR KK

• únor – březen 2012 – konzultování zprávy s obcemi a s DO

• duben 2012 – zapracování výsledků do závěrečné zprávy o 

uplatňování ZÚR KK

• červen 2012 - ZKK



Známé záměry pro aktualizaci ZÚR 

KK:
• velký obchvat KV (ukládá ZÚR KK)

• detailní vymezení ploch nadmístního významu pro cestovní 

ruch, rekreaci a sport (ukládá ZÚR KK)

• Krušnohorská lyžařská magistrála („KLM“)

• realizované stavby (např. VPS D 12 – západní obchvat 

Hranic)

• požadavky obcí (např. vypuštění ploch pro VE – obec 

Jindřichovice)

• koncepce dotčeného orgánu (např. „Generel LAPV“)

• změna struktury výrokové části ZÚR KK



Zapojení ÚÚP a projektantů při 

projednávání zprávy o uplatňování ZÚR 

KK:

Podle SZ jsou v procesu účastni pouze obce a dotčené 

orgány!

ÚÚP + projektanti se do procesu mohou zapojit skrze obce!



Další postup po schválení zprávy o 

uplatňování ZÚR KK:
Předpoklad: dne 14. 6. 2012 schválí ZKK zprávu o uplatňování 

ZÚR KK

Aktualizace v konkrétních částech ZÚR KK (projednává se v 

rozsahu měněných částí podle § 36-41 SZ)

Postup pořízení aktualizace ZÚR KK je obdobný jako při 

pořízení ZÚR KK: 

1. zpracování kompletní dokumentace aktualizované části 

ZÚR KK

2. společné jednání

3. konzultace se zahraničními orgány, MMR

4. veřejné projednání

5. ZKK vydá aktualizovanou část ZÚR KK (KÚKK zajistí 

vyhotovení v konečném právním stavu po aktualizaci)



Děkuji za pozornost

Bc. Vlastimil Veselý
odbor regionálního rozvoje, 

odd.územního plánování

tel.: 354 222 375

e-mail:  vlastimil.vesely@kr-

karlovarsky.cz


