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Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné 
správy, která je v zásadě třístupňová, a to na úrovni správy: 

a) Státu = národní úroveň; 
b) Provincie = regionální úroveň  

(Nizozemí je rozděleno na 12 provincií), které jsou reprezentovány provinčním 
parlamentem (provincialen staten), provinční vládou (getputeerde staten) a 
královniným komisařem; 

c) Obce (gemeenten) – municipality = místní úroveň 
(celkem je v Nizozemí 415 municipalit), které reprezentuje obecní rada1 
(gemeenteraat), magistrát (burgermeester en wethouders) jako výkonný orgán a 
starosta (burgemeester). 

Ad a) Prostorové plánování na národní úrovni 

Na národní úrovni jsou pro oblast prostorového plánování stanovována legislativní pravidla, 
k jejichž vydávání je kompetentní parlament. Parlament rovněž schvaluje vlastní plánovací 
dokumenty na národní (státní) úrovni tzv. národní plán (podrobněji viz dále), který je mu 
předkládán na doporučení: 

- Národní plánovací agentury (DGR) 
- Národní komise pro prostorové plánování a 
- Rady ministrů VROM (rada ministrů VROM sestává z ministrů zodpovědných za 

oblasti bydlení, prostorového plánování a životního prostředí).  
Tato rada ministrů VROM je hlavním orgánem, který je odpovědný za přípravu 
dokumentů v oblast prostorového plánování. 

Národní plán sestává zejména z: 

- Národní plánovací politiky (nota rumtelijke ordening), která je revidovaná každých 10 
let a je koordinována s dalšími plánovacími politikami jako jsou např. politika bydlení, 
dopravní politika, energetická politika a další, 

- Národního strukturálního plánu, který vyjadřuje prostorové politiky na národní úrovni 
(územní rozvoj, ochrana životního prostředí, rozvoj průmyslu …), 

- Strukturálního schématu, 
- Dílčích projektů národního významu. 

Národní plán klade důraz zejména na následující témata: 

- Zajištění zdrojů pitné a užitkové vody 
- Energetické zdroje 
- Doprava 
- Vodní cesty a  
- Uspořádání území. 

                                                           
1
 S ohledem na skutečnost, že obecní rada je pro obec legislativním orgánem vystihovalo by její postavení asi 

lépe označení obecní zastupitelstvo. 



Ad b) Prostorové plánování na regionální úrovni 

Na regionální úrovni je za oblast prostorového plánování odpovědná „komise pro prostorové 
plánování provincie“, která předkládá dokumenty ke schválení vládě provincie. 

Pro území provincie se vypracovává tzv. regionální rozvojový plán, který sestává zejména z: 

- Popisu hlavní osnovy prostorového rozvoje, a pokud je to nutné tak i z popisu etap, do 
kterých musí nebo by měl být tento rozvoj rozdělen, 

- Znázornění hlavních myšlenek v mapě (pokud je to možné). 
- Vysvětlení, ve kterém jsou rozebrány hlavní výsledky průzkumů a projednání se 

sousedními provinciemi, státními úřady a dalšími orgány. 

Regionální plány zahrnují také očekávanou situaci a definují možné nebo žádoucí uspořádání 
území. Zahrnují další dílčí faktory jako je přírodní prostředí a jeho ochrana, obyvatelstvo, 
zemědělství, technická zařízení, výchova a rekreace. 

 

 

Obr. 1 Příklad regionálního rozvojového plánu pro provincii Utrecht  

Zdroj: Schaffer 1992, str. 5 

Vedle regionálních rozvojových plánů mohou dále existovat dílčí odborné plány zejména pro 
oblast ochrany přírody, rekreace, ochranu zdrojů vody apod. 

Regionální rozvojové plány jsou zpracovávány na základě národního plánu a definují 
regionální zadání pro plány prostorového uspořádání na místní úrovni. 

Ad C) Prostorové plánování na místní úrovni 

Na místní úrovni je za prostorové plánování zodpovědná obecní rada, která plánovací 
dokumenty schvaluje na návrh magistrátu. 

Na místní úrovni se vypracovávají dva druhy plánů, a to jednak plán uspořádání území a 
podrobný zastavovací plán. 

Plán uspořádání území zobrazuje místní úroveň a plán uspořádání funkcí území. Při jeho 
zpracování se vychází z regionálního rozvojového plánu. 

 



Místně příslušný plánovací úřad vymezí v plánu uspořádání území možné a žádoucí využití 
pozemků. Toto vymezení musí vycházet z rozsáhlých analýz uspořádání obce a zahrnuje 
zejména následující témata: 

- Přírodní danosti 
- Rozložení obyvatelstva 
- Sociální a kulturní rozvoj 
- Při přípravě plánu uspořádání území zohledňuje hospodářskou (ekonomickou) 

proveditelnost plánu. 

 

Obr. 2 Příklad plánu uspořádání území pro město Nieuwegein 

Zdroj: Schaffer 1992, str. 5 

Plán uspořádání území obsahuje zejména: 

- Popis žádoucího rozvoje území na dlouhé období, a pokud je to nezbytné, tak i časový 
rámec, ve kterém se tento rozvoj musí odehrát, 

- Jednu nebo více map v měřítku 1:25000 resp. 1:20000, 
- Vysvětlení výsledků analýz a z nich vyplývajících zásad a cílů. 

Tak jako regionální rozvojový plán i plán uspořádání území má programovací a integrativní 
charakter. 

Zastavovací plán se zpracovává v případě, že je potřeba dosáhnout vyváženého stavu rozvoje 
v prostorovém využití území. Zastavovací plán předepisuje uspořádání území a stavebních 
pozemků pro dosud nezastavěná území.  

Plán stanovuje zejména: 

- Pro účely bydlení – hustotu a výšku zástavby a druh budov, 
- Pro komerční účely – hustotu a výšku zástavby a druhy budov a pozemků, 
- Pro účely zemědělství – míru povoleného zastavění, 
- Pro účely rekreace – typ aktivní nebo pasivní rekreace, 
- Pro účely dopravy plochy pevniny nebo voní cesty, 
- Plochy krajiny a chráněná území. 



 

Obr. 3 Příklad zastavovacího plánu pro lokalitu De Batau 

Zdroj: Schaffer 1992, str. 5 

Nověji se objevují specializované dokumenty na lokální úrovni, a to plán obnovy území 
určený pro revitalizaci urbánních prostorů, který se zpracovává jako plán zastavovací a dále 
pak podmínky kvality prostředí, což je proaktivní materiál, jehož cílem je chránit kvalitu 
obytného nebo pracovního prostředí nebo estetické hodnoty území.  

Závěr 

Obecně lze systém prostorového plánování v Nizozemí charakterizovat jako hierarchický, tj. 
dokumenty na nižší úrovni musí být plně v souladu s dokumenty vyššími, který nikterak 
nevybočuje z kontextu obdobných systémů v Evropě. Zjednodušeně schematicky by se dal 
zobrazit následovně: 

Stát    Národní plán 

 

Provincie     Regionální rozvojová plán  Dílčí plány např. 
        plán ochrany přírody 
        plán ochrany vodních zdrojů … 

 

Obec         Plán uspořádání území 

 

    Zastavovací plán  Plán obnovy území 
        Podmínky kvality prostřed 

 

Graf 1 Základní schéma nástrojů prostorového plánování v Nizozemí 

Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Anebo také velmi složitě, jak ukazuje následující graf. 



 

Graf 2 Systém prostorového plánování v Nizozemí 

Zdroj: Schultig 2005, str. 61 
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