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Otázky

Multiprofesnosť ÚPN
ÚPN ako dátová sada
Informačný systém o území

2



3

Multiprofesnoť
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Územie determinované lokálnymi prírodnými a socio-ekonomickými vzťahmi

Vlastník 
pozemkov

Štátna a lokálna 
samospráva

Externý 
investor/ 
obchodný 
záujem

Správca 
technického 
vybavenia

Ochrana prírody 
a krajiny

Ochrana 
kultúrneho 
dedičstva

Transport ľudí, 
služieb a tovarov

Ložiská surovín, 
vodný režim, 

poľnohospodárska 
výroba, lesy... ....
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urbanizmusurbanizmus

krajinakrajina

ekológiaekológia

plynofikáciaplynofikácia

elektroenergetikaelektroenergetika

Vodné hospodárstvoVodné hospodárstvo

dopravadoprava

demografiademografia

poľnohospodárstvopoľnohospodárstvo

telekomunikácietelekomunikácie

Územný plánovačÚzemný plánovač

právnikprávnik

občaniaobčania

ZastupiteľstvoZastupiteľstvo

Štátna správaŠtátna správa

......
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Dátová sada
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Textová časť

Záväzná časť

Komplexný 
urbanistický 

návrh

Výkres 
dopravného 
vybavenia

Výkres 
technického 
vybavenia

...

- Samostatné „výkresy“
- Samostatná textová časť

- Riziko nesúladu informácii navzájom

„zastavané územie podľa výkresu č. 7...“
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UPN = jedna databáza

Vstupné
dáta

spracovateľ

občan

samospráv
a

Stavebný 
úrad

Smernica INSPIRE
Register priestorových informácii
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Dátový model
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Priestorové informácie vo vzťahu k územnému plánu

Databázy a priestorové
údaje sietí technického 

vybavenia

Databázy a priestorové
údaje geografických 

informácií (ortofotomapy, 
výškopisy, geológia, ...)

Databáza a priestorové
údaje katastra 

nehnuteľností, správy 
územia, chránené územia

Databázy a priestorové
údaje dopravných 

systémov

In
fo

rm
ač

né
ja

vy

Iné informácie (štatistické
informácie, 

meteorologické
informácie)

Sc
hv

aľ
ov

an
é

ja
vy

Využitie územia

Regulované jednotky

Navrhovaná technická a 
dopravná infraštruktúra

Regulácia a využívanie 
krajiny
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TYP A
Dáta tretej strany, kde sa môžu prejaviť niektoré opatrenia z ÚPN.

Pôvodné dáta tretej strany sú vytvorené pre účely spracovania ÚPN = povinnosť, 
ktorá im bude vyplývať? RPI?

TYP B
Dáta vytvorené počas spracovania sú originálne novovzniknuté vrstvy. Tie budú
vysielané ako WMS vrstva a budú tvoriť časť územné plánovanie pre INSPIRE = 
planned land use a pre RPI.

TYP C
Dáta vytvorené počas spracovania sú originálne novovzniknuté vrstvy. Nie sú
vysielané ako WMS. Sú vytvorené len pre účely spracovania ÚPN

TYP D
Dáta tretej strany, do ktorých sa nezasahuje, majú vlastnú atribútovú štruktúru 
a sú k ÚPN pripojené ako WMS vrstva. (kataster, terén, ...)

Dáta



Schéma usporiadania javov (podľa metodiky)
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Typ B

Typ B

Typ A

Typ D

Typ A

Typ A
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Vrstva
Katastrálna mapa
Výškopis
Všeobecno-zemepisná mapa, ortofotomapa
Administratívne jednotky
Chránené územia
Ochranné pásma
Územia špecifickej ochrany
BPEJ
Hydromelioračné zariadenia
Zastavané územie k 1.1.1990
Zastavané územia
Územne homogénna jednotka
Plochy vyňatia
Verejnoprospešné stavby
Problém
Rozvojové plochy a zámery
Využívanie územia
ÚSES
Pozemné komunikácie
Križovatky a tunely
Trasy hromadnej dopravy
Železnica
Letisko
Vodná cesta
Dopravné zariadenia
Vodovod
Kanalizácia
Vodohospodárske zariadenia
Zariadenia pre odvod splaškových vôd
Vzdušné vedenie elektrickej energie
Káblové vedenie elektrickej energie
Zariadenia pre rozvod a výrobu elektrickej energie

Vedenia plynu
Zariadenia pre rozvod plynu
Telekomunikačné vedenie
Telekomunikačné zariadenia
Teplovod
Zariadenia pre výrobu a rozvod tepla
Koridor vedenia miestnych sietí
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ZVEREJŇOVANIE
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UPN

Povinné osoby
Územnotechnické podklady

spracovateľ
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Národný územnoplánovací portál

Obecný GIS portál

Odvetvový GIS portál

Dáta spracované spojením externých 
inf. a ÚPN 

Dáta vysielané ako WMS

RPIS, INSPIRE...

Odvetvová databáza informácií

Živé dáta pre ÚPN

Dáta vysielané ako WMS

Ostatné živé dáta

Informačný systém 

Národná databáza informácií pre ÚP
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Čo by mala obsahovať téma ÚPN?
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UPN = jedna databáza

Vstupné
dáta

krajinár

urbanista

Ekológ

dopravák

sociológ

Vodár ...

občan

samospráv
a

Stavebný 
úrad
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WEB portál (cloud)WEB portál (cloud)

desktopdesktop
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PRAKTICKÁ ČASŤ
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Ďakujem za pozornosť
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Matobaloga(at)gmail.com

Inštitút urbanizmu a územného plánovania  URBION
Slovenská agentúra životného prostredia

Ďakujeme za spoluprácu!!


