
 
 

 

 

Metodické sdělení OÚP k hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně 
plánovací dokumentace na lidské zdraví 

Odbor územního plánování se vyjadřoval k žádosti o metodické sdělení k problematice 
hodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje 
(PÚR) nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví dle bodu 6 přílohy k zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), ve které je stanoven Rámcový obsah vyhodnocení vlivů PÚR,  zásad územního rozvoje 
(ZÚR) a územního plánu (ÚP) na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na 
životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území). Dotaz zněl, jestli je 
tímto posouzením míněno „Posouzení vlivů na veřejné zdraví“ (HIA), které musí být v souladu 
se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zpracováno „držitelem osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví“. 

K tomuto dotazu odbor územního plánování sdělil následující: 

Obsah vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR nebo ÚP na udržitelný rozvoj území je stanoven v § 19 
odst. 2 stavebního zákona takto: 

„Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad 
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely 
tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je 
také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto 
zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.“ 

V příloze stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2013 je uveden podrobnější obsah 
(tj. „náležitosti“) „vyhodnocení vlivů na životní prostředí“.  V bodě 6. této přílohy se uvádí, že se 
hodnotí vlivy na … lidské zdraví … . To znamená, že hodnocení těchto vlivů je součástí 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, nikoliv samostatným postupem ve smyslu zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Pokud by 
byl míněn tento samostatný postup, byl by uveden v § 19 stavebního zákona jako součást 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jak je tomu v případě vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a vyhodnocení vlivů na území Natura 2000 (tj. evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti). 

Závěrem 

Stavební zákon v platném znění neuvádí posuzování vlivů na lidské zdraví jako samostatnou 
proceduru „posuzování vlivů na veřejné zdraví“ (HIA) podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ale jako zhodnocení stávajících a 
předpokládaných vlivů PÚR, ZÚR nebo ÚP mimo jiné na lidské zdraví, přitom podle § 19 
stavebního zákona jde o vyhodnocení pro účely posouzení vlivů PÚR, ZÚR nebo ÚP na 
životní prostředí v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 


