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Role MMR

 MMR je garantem za téma z Přílohy III. 

„Využití území“

část zaměřená na 

stávající využití území

část zaměřená na 

budoucí  využití území

bude zajištěno ve 

spolupráci s ČÚZK

bude zajišťováno s 

využitím dat z územně 

plánovacích dokumentací



První etapa
 Cíl - zveřejnit na Národním geoportálu 

INSPIRE data (vymezení)

 ploch 

 koridorů

 územních rezerv

 dalších záměrech (jevů), které mohou být 
součástí „výrokové“ (závazné) části zásad 
územního rozvoje (ZÚR), které jsou povinnou 
územně plánovací dokumentací vydávanou 
krajem

 z výkresu ploch a koridorů, včetně ÚSES v 

ZÚR



Geoportál INSPIRE - 1

 S kraji, které mají problém se zobrazováním služby, je 
CENIA v kontaktu a problém řeší (zobrazení k 1.2.2018)



Geoportál INSPIRE - 2



 Zveřejní se 

 záměry mezinárodního, republikového a 
nadmístního významu,

 pokrytí celé ČR.

 Národní geoportál INSPIRE má  

 fungují prohlížecí služby,

 stahovací služby,



Postup 1

 MMR ve spolupráci s pracovníky z 
krajských úřadů a CENIA připravili 
pomůcku jak postupovat

 část pomůcky připravovali pracovníci z 
krajských úřadů

 část pomůcky připravovali pracovníci z 
CENIA

 Pomůcka je k dispozici od prosince 2016



Postup 2

 Jednotlivým položkám legendy „výkresu 
plocha koridorů“ byl přiřazen pracovní 
skupinou kód HILUCSValue 1

 Kód nelze měnit (nebyla by srovnatelnost)

 V případě aktualizací ZÚR se budou 
aktualizovat i údaje na Národním 
geoportálu INSPIRE



Novela stavebních předpisů 1

 § 20a stavebního zákona (SZ) - Územně plánovací 

dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění 

územně plánovací dokumentace po vydání poslední 

aktualizace nebo změny se vyhotovuje rovněž v 

elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

 novelizovaná vyhláška č. 500/2006 Sb. - § 2/3 Strojově 

čitelným formátem pro potřeby územně plánovací 

činnosti se rozumí formát datového souboru s 

takovou strukturou, která umožňuje programovému 

vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto 

datového souboru konkrétní informace, včetně 

jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.



Novela stavebních předpisů 2
 Nabytí účinnosti aktualizace nebo změny územně 

plánovací dokumentace       

 změnu územního plánu a úplné znění 

územního plánu po této změně obec doručí 

veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny 

územního plánu a úplného znění nabývá 

změna účinnosti (§ 55c SZ)

 obdobně platí pro aktualizaci ZÚR (§ 42c SZ)

 obdobně platí pro změnu RP (§ 75 SZ)



Novela stavebních předpisů 3

 § 165 (1) […] územní plán, regulační plán a úplné 

znění této územně plánovací dokumentace po 

vydání její změny […] poskytuje stavebnímu úřadu, 

úřadu územního plánování a krajskému úřadu, 

jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž 

v elektronické verzi ve strojově čitelném 

formátu.



Standardizace výstupů ÚP 1

 Jednotný standard některých výstupů 

závazné části územního plánu

 Závazné výkresy územního plánu

 Výkres základního členění

 Hlavní výkres

 Výkres VPS, VPO a asanací

 Předmětem standardizace nejsou výkresy 

odůvodnění

 Předmětem standardizace není regulace 

jednotlivých ploch



Standardizace výstupů ÚP 2

 Usnadnění používání územních plánů

 Zefektivnění rozhodování v území 

 Usnadnění zpracování územního plánu 

 Usnadnění datových toků mezi jednotlivými 

nástroji územního plánování

 Plnění Směrnice 2007/2ES o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace 

v Evropském společenství (INSPIRE)



Standardizace výstupů ÚP 3

 Standard ploch s rozdílným způsobem využití 

- struktura je členěna do tří úrovní:

 první úroveň odpovídá vyhlášce č. 501/2006 Sb.

 druhá úroveň je standardizovaná nabídka ploch 

s rozdílným způsobem využití (pod dělení první 

úrovně), u všech i zbytková jiná plocha

 třetí úroveň je doporučená nabídka a je určena 

pro další indexování, které přiřadí dané ploše 

její charakter, strukturu, prostorovou regulaci, 

případně další rozlišující vlastnosti.



Standardizace výstupů ÚP 4



Standardizace výstupů ÚP 5
 Ke druhé a třetí úrovni ploch s rozdílným 

způsobem využití je uvedena doporučená 

charakteristika (nikoliv regulace). 

 Bude přiřazen kód HILUCSValue 1.

 Podklad pro tvorbu jednotného datového modelu 

včetně nástrojů nezbytných pro převod dat z 

vstupních formátů do cílového formátu a pro 

kontrolu integrity dat.

 Předpoklad  - datový model v I. pololetí 2018.



Standardizace výstupů ÚP 5
 Vytvoření převodního nástroje z centrální 

databáze do INSPIRE - zajištění transformace 

souřadnic z S-JTSK do ETRS89.

 Předpoklad – zahájení exportu dat do Národního 

geoportálu INSPIRE do roku 2020.
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