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Anotace 

 V předložené práci je zpracována grafická část územního plánu podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu v platném znění a podle vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. V první části práce jsou 

vysvětleny obecné principy zpracování územního plánu, jeho vazby na podklady České 

republiky, na dokumentaci krajského úřadu a podklady správního obvodu obce 

s rozšířenou působností. Následně je provedeno zhodnocení zpracovávání územních plánů 

v geografických informačních systémech a nutnost sjednocení zpracovávání územních 

plánu v jednotném datovém modelu. V další části je popsáno vytvoření územního plánu 

pro katastrální území Jarkovice a Vlaštovičky v datovém modelu. 

 

Klíčová slova: územní plán, datový model   

 

Summary (Annotation) 

 The main objective of this study (work, thesis) was to processed graphical part of  

urban plan according the act 183/2006 Sb. -  the urban planning and construction rules and 

according the regulation - urban analysis documentation, urban planning documentation 

and the means of registering the urban planning activities. 

The first part of the study (work, thesis) includes the general principles of urban plan 

development and its connections to the Czech Republic documentations, regional authority 

documentations and according to the documentations of the municipality with extended 

authority. 

Moreover, the assessment of the elaboration of the urban plans in GIS and the necessity of 

the data model unification.  

Last part describes the urban plan development, based on data model, for Jarkovice and 

Vlaštovicky cadastral areas. 
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ÚVOD 

 Plánování je věcí zásadní, klade důraz na nutnost vytváření dlouhodobých 

perspektiv s vyvážením všech možných aspektů týkající se plánovaného záměru, ať už se 

jedná o jakoukoliv lidskou činnost. Nejedná se o pouhý marketing, ale o souhrn 

nezbytných informací o dané problematice, sdělení čeho se má dosáhnout, vyhodnocení 

nejvhodnějšího postupu pro realizaci záměru, dopadu na okolí po realizaci záměru a jeho 

dlouhodobé důsledky.  

 V územním plánování je nezbytné zdůraznění dlouhodobé perspektivy 

a komplexního pohledu na vyváženost sociální, ekonomickou, environmentální. Územní 

plán obce (města) tedy musí řešit problematiku území z širšího pohledu, od 

předpokládaného počtu obyvatel v obci v horizontu příštích 10 až 20 let, přes odhad 

potřeby výstavby nových bytů, a dalších aktivit v území obce a jejím širším okolí. Jedná se 

o posouzení stavu a tvorby pracovních míst, vazeb na každodenní život obyvatel obce 

v oblasti obchodu, služeb, sociální vybavenosti z oblasti školství, zdravotnictví, sociální 

péče, rekrace apod.  

 Všechny projevy lidské činnosti je nutno vyhodnotit s ohledem na ochranu hodnot 

území, především na historické hodnoty, např. kulturní památky, dále na kvalitu životního 

prostředí a ochranu krajiny, protože se velmi často jedná o nevratné jevy.  

 Územní plánování je tedy kontinuálním procesem, který má za úkol zajistit 

stabilizaci území, lépe však zlepšování podmínek v území s důrazem na zachování 

prostorové rovnováhy mezi soukromými a veřejnými oblastmi zájmu. 

 Dalším úkolem je zpřístupnit informace obsažené v územně plánovacích 

dokumentacích také široké veřejnosti. Jde o to, aby občané mohli o území (pozemcích) 

v oblasti jejich zájmu získat relevantní údaje. Např. jaké je možné využití jednotlivých 

pozemků, informace o limitech v území, tj. informace o ochranných pásmech, stavebních 

uzávěrách, dopravní i technické infrastruktuře, památkách, sesuvných územích, 

poddolovaných územích, různých stupních ochrany přírody a krajiny apod. aniž by museli 

za těmito informacemi docházet na příslušné úřady. Nezbytné je tedy zveřejnění těchto 

informací pomocí přístupu přes webové aplikace na specializovaných portálech 

a účelových aplikacích. 
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1 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je zpracování grafické části územního plánu pro vybrané řešené území,   

a to v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami,  dále ve vazbě na 

územně analytické podklady a rozbor udržitelného rozvoje území, v souladu nadřazenou 

dokumentací krajského úřadu a následné zpracování územního plánu v geografickém 

informačního systému (GIS) – datovém modelu krajského úřadu.  

Práce byla rozdělena do několika dílčích úkolů: 

• Získání mapových podkladů - katastrální mapy 

• Získání datového modelu 

• Získání dostupných informací o řešeném území 

• Vyhodnocení získaných informací s ohledem na jejich využitelnost pro 

zpracování územního plánu 

• Srovnání získaných informací s požadavky obsaženými v dokumentaci 

republikové úrovně pro řešení územních plánů  

• Srovnání získaných informací s nadřazenou dokumentací krajské úrovně 

pro řešení územních plánů 

• Zpracování informací o řešeném území do grafické podoby - výkresů 

územního plánu  

• Zpracování územního plánu v datovém modelu 

•  Vytvoření tiskových souborů pro analogovou podobu územního plánu 

Řešeným územím je katastrální území Jarkovice a katastrální území Vlaštovičky. 

Tato katastrální území jsou součástí správního území Statutárního města Opavy a náleží do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Opava, který spadá pod Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje. Dvě katastrální území jsou zpracována z důvodu ukázky, 

jak by mělo v konečném důsledku vypadat zpracování územních plánů po jejich 

vzájemném provázání ve sjednoceném způsobu zpracování podle datového modelu. 
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2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ  

 A JEHO PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH, CÍLE 

 A NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

  Územní plánování má svůj původ v potřebě zajistit určité vlastnosti lidských sídel 

ve vazbě na okolní krajinu. Jedná se o činnost, v rámci které je nutno sladit zájmy 

samosprávy na rozvoji obce či kraje, zájmy dotčených orgánů a také zájmy jednotlivých 

vlastníků nemovitostí. Při územním plánování je třeba sledovat princip rovnováhy tří 

aspektů – ekonomického, ekologického a sociálního. Je nutné si uvědomit, že při hledání 

kompromisu nelze plně vyhovět všem subjektům. (3) 

Cíle a úkoly územního plánování jsou obsaženy v zákoně č. 183/2006 Sb., 

o územním plánovaní a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění a jeho 

prováděcí vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška 

č. 500/2006 Sb.) v platném znění. 

Územně plánovací dokumentace je nástrojem veřejné správy k usměrňování aktivit 

v území a jejich regulaci.  

Cílem většiny aktivit je změna využívání území. Cílem a zároveň úkolem územního 

plánovaní je předcházet střetům zájmů v území, vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj území. Snahou je, pomocí územního plánování, vytvářet vyvážené 

podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel v území.  

Pomocí územního plánování je vytvářeno prostředí pro uspokojení potřeb současné 

generace tak, aby nebyly ohroženy podmínky života generací budoucích. Ve veřejném 

zájmu je územně plánovací dokumentací stanovena ochrana a rozvoj kulturních, přírodních 

i civilizačních hodnot území s ohledem na urbanistické, architektonické a archeologické 

dědictví a hospodárné využívání zastavěného území.  

Územně plánovací dokumentací jsou stanoveny také urbanistické, architektonické 

a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, a to 

na umístění staveb, jejich uspořádaní a řešení. Součástí územního plánování je stanovení 
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ochrany nezastavěného území, tj. volné krajiny jako významné složky kvalitního životního 

prostředí obyvatel. (7), (6) 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že cíle a úkoly územního plánování jsou značně 

rozsáhlé. Možnosti jejich obecného, případně i konkrétního plnění pomocí územně 

plánovací dokumentace jsou rozdílné podle toho, o jaký stupeň územně plánovací 

dokumentace se jedná a který orgán státní správy je dále používá jako nástroj řízení 

jednotlivých aktivit v území.  

Rozdíly mezi nástroji územního plánování a obsahem jednotlivých druhů územně 

plánovací dokumentace jsou výrazem jejich vzájemné nezastupitelnosti. Zároveň je ale 

nutno zajistit jejich provázanost s ohledem na jednotlivé stupně jejich následného 

používání a sdělování informací o území. Důležité je stanovení obsahu jednotlivých druhů 

územně plánovací dokumentace a rozlišení, který z cílů a úkolů mohou plnit vzhledem 

k jejich charakteristice ve stavebním zákoně a vyhlášce o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. 

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady sestávají 

z textových a grafických částí. Tyto části tvoří jeden celek a je proto nezbytné, aby byly ve 

vzájemném souladu. Účelem textové části je slovně vyjádřit co není možné nebo účelné 

zobrazit v grafické části a naopak. 

Stavebním zákonem jsou stanoveny nástroje územního plánování, které jsou vzájemně 

provázány: 

a) Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. 3) Územně 

plánovací podklady tvoří: 

1) Územně analytické podklady 

2) Územní studie 

3) Politika územního rozvoje 

 

 

b) Územně plánovací dokumentace 
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Územně plánovací dokumentace se vydává jako opatření obecné povahy 

 příslušným zastupitelstvem podle správního řádu.  

Územně plánovací dokumentaci tvoří: 

1) Zásady územního rozvoje 

2) Územní plán  

3) Regulační plán 

 Obec pro kterou je územní plán zpracován je objednatelem této dokumentace. 

 Pořizování územního plánu, tj. proces projednání této územně plánovací 

dokumentace, provádí pořizovatel, což je zpravidla obecní úřad obce s rozšířenou 

působností (ORP). Úředník, který tuto činnost vykonává musí splňovat kvalifikační 

předpoklady pro územně plánovací činnost. Obec s rozšířenou působností může být tedy 

zároveň objednatelem územního plánu pro svou obec. 

 Zhotovitelem územního plánu je tým specialistů - projektantů, kteří splňují 

kvalifikační předpoklady pro zpracování územně plánovací dokumentace a který vede 

projektant s příslušnou autorizací. 

   

2.1 Mapové podklady  

 „Mapovými podklady pro zpracování územně analytických podkladů a územně 

plánovací dokumentace (dále jen "mapové podklady") jsou katastrální mapa, Státní mapa, 

Základní mapa České republiky a Mapa České republiky; mapovým podkladem pro 

pořízení regulačního plánu může být též polohopisné a výškopisné zaměření řešeného 

území. Pro účely územního plánování je možné mapový podklad doplnit na základě 

skutečností zjištěných vlastním průzkumem území; záznam o provedeném doplnění se 

ukládá u pořizovatele. Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze 

s využitím státního mapového díla vytvořit mapový podklad v digitální formě. 

 Při územně plánovací činnosti se jako mapový podklad dále využívají technické 

mapy, pokud je má pořizovatel k dispozici.“ (6) 

 Většina územních plánů obcí a měst se zpracovává nad katastrální mapou, která se 

pro potřeby analogového zpracování převádí nejčastěji do měřítka 1 : 5 000. 
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2.2 Způsob zpracování územně analytických podkladů  

 a územně plánovacích dokumentací 

 V současné době je již většina územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů zpracována digitální technologií. 

 Územně plánovací dokumentace obcí se zpravidla zpracovává nad mapovým 

podkladem v měřítku katastrální mapy, územně analytické podklady pořizované krajským 

úřadem se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku 1 : 100 000 a 1 : 50 000. 

 Podklady, které jsou součástí územně analytických podkladů obcí se zpracovávají 

digitální technologií způsobem umožňujícím výměnu dat.  

 Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy – „poskytovatel údajů“ 

především v digitální formě, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 

Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánovaní v grafickém 

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po 

dni nabytí účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v souřadnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) v měřítku katastrální mapy, případně 

v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném 

systému (§ 26 stavebního zákona).  

 

2.2.1 Územně analytické podklady ve vazbě 

k územnímu plánu 

Územně analytické podklady slouží jako podklad k pořizování politiky územního 

rozvoje (viz dále), územně plánovacích dokumentací, a pro rozhodování v území. Jsou 

pořizovány na základě průzkumů území a údajů o území.  

Údaje o území jsou získávány od poskytovatelů, jimiž jsou orgány veřejné správy 

a vlastníci dopravní a technické infrastruktury. 

Územně analytické podklady pořizuje úřad územního plánování obce s rozšířenou 

působností pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování 

územně plánovací dokumentace, tj. územních a regulačních plánů.  
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Územně analytické podklady pro území kraje pořizuje krajský úřad. Územně 

analytické podklady obsahují zjištění stavu a vývoje území, následné vyhodnocení, dále 

sledují hodnoty v území a případně stanovují omezení změn v území. Obsah územně 

analytických podkladů je stanoven prováděcím předpisem – přílohou č. 1A k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb., která obsahuje sledované jevy územně analytických podkladů obcí. Jedná 

se o 119 sledovaných jevů – údajů o území. Na základě zpracování a vyhodnocení těchto 

jevů je dále zpracován rozbor udržitelného rozvoje území, který obsahuje, mimo jiné, 

úkoly pro zpracování územních plánů obcí.  

Příloha č. 1B k vyhlášce č. 500/2006 Sb. obsahuje sledované jevy územně 

analytických podkladů kraje. Jedná se o 37 sledovaných jevů. 

Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti 

a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje, které jsou nadřazenou 

dokumentací pro územní plány obcí, tj. musí být územními plány respektovány a záměry 

obsažené v této nadřazené dokumentaci musí být do územních plánu zapracovány. 

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy – „poskytovatel údajů“ 

především v digitální formě, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 

Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém 

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po 

dni nabytí účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v souřadnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku 

podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému 

(stanoveno § 26 stavebního zákona).  

První územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností musely být podle 

stavebního zákona pořízeny do 31. 12. 2008, územně analytické podklady kraje do 

30. 6. 2009. Územně analytické podklady a rozbor udržitelného rozvoje jsou každé dva 

roky aktualizovány s ohledem na aktuální vývoj a stav území. 

2.2.2 Politika územního rozvoje 

Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro místní rozvoj pro území celé 

republiky. Schvaluje ji vláda České republiky.  
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Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.  

V současné době platí Politika územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena 

vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929. 

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

které pro ČR vyplývají z členství v EU, z mezinárodních smluv, z členství 

v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Radě Evropy) a z dalších mezinárodních 

dohod a úmluv vztahujících se k územnímu rozvoji.  

Politikou územního rozvoje musí být zohledněny i záměry obsažené 

v dokumentech územního rozvoje sousedních států.  

Politika územního rozvoje tedy koordinuje s ohledem na územní možnosti 

vytváření a následnou aktualizaci zásad územního rozvoje jednotlivých krajů.  

Text politiky územního rozvoje je doplněn potřebnými schématy, ve kterých jsou 

zobrazeny „Rozvojové oblasti a rozvojové osy“, „Specifické oblasti“, „Koridory a plochy 

dopravní infrastruktury“ a „Koridory, plochy a rozvojové záměry technické 

infrastruktury“, které jsou dále upřesněny v zásadách územního rozvoje a následně 

v územních plánech obcí nad katastrální mapou. 

 

2.2.3  Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje jsou plánovacím dokumentem pro území celého kraje. 

Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, 

vymezí plochy a koridory nadmístního významu ve vazbě na Politiku územního rozvoje, 

které dále upřesní v území a stanoví požadavky na jejich využití, cíle a úkoly územního 

plánovaní v dalších stupních, např. územních plánech obcí, regulačních plánech pro 

vymezená území apod.  

Jedná se o rozsáhlý a závažný dokument pro rozhodování v území, který zásadně 

ovlivní řešení územních plánů jednotlivých obcí zejména stanovením ploch a koridorů pro 
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veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanovením kritérií pro 

rozhodování o možných variantách v území. 

Zásady územního rozvoje se aktualizují každé dva roky. (7) 

Obsah zásad územního rozvoje, včetně jejich odůvodnění, je stanoven v příloze č. 4 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy, které jsou součástí grafické části zásad územního 

rozvoje, se vydávají v měřítku 1 : 100 000, v odůvodněných případech 1 : 50 000, případně 

1 : 200 000. Výkres širších vztahů se zpracovává v měřítku 1 : 500 000. Výkresy obsahují 

jevy zobrazitelné v daném měřítku. 

 

2.2.4 Územní plán 

Úkolem územního plánu je stanovení základní koncepce rozvoje území obce. 

To znamená, že určí plošné a prostorové uspořádání území s ohledem na jeho hodnoty, 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vychází z vyhodnocení stávajícího 

využívání území a požadovaných změn v území.  

Územní plán v souvislostech a podrobnostech správního území obce zpřesňuje 

a dále rozvíjí cíle a úkoly územního plánování stanovené zásadami územního rozvoje kraje 

a politikou územního rozvoje ČR.  

Územní plán je tedy základní koncepční dokument obce, pomocí kterého je 

usměrňován a koordinován její rozvoj.  

Územním plánem je vždy vymezeno zastavěné území, dále jsou zpravidla 

vymezeny zastavitelné plochy a případně plochy vymezené ke změně stávající zástavby, 

a k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. Dále územní plán umožňuje 

vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření pro které 

lze uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. Územním plánem lze vymezit plochy  pro 

územní rezervy a stanovit podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  

Územním plánem může být pro vymezenou plochu uloženo zpracování a vydání 

regulačního plánu nebo pořízení územní studie. Většinou se jedná o plochy vyžadující 

podrobnější zpracování, než které umožňuje územní plán.  
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Územní plán se pořizuje a vydává vždy pro celé území obce, pro celé území 

hlavního města Prahy, případně pro celé území vojenského újezdu. U hlavního města 

Prahy lze pořídit územní plán také jen pro vymezenou část. (7) 

Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní 

plán pořizuje. Návrh na pořízení územního plánu může podat kterýkoliv vlastník stavby 

nebo pozemku na území obce. Návrhu však nemusí být vyhověno. O pořízení územního 

plánu vždy rozhoduje zastupitelstvo obce.  

Obsah územního plánu a obecné požadavky na využívání území jsou stanoveny 

v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Mapovým podkladem pro zpracování územního plánu jsou zpravidla katastrální 

mapy, nad kterými se zpracovává vlastní územní plán. 

 

2.2.5 Regulační plán ve vazbě k územnímu plánu 

Územním plánem může být stanoven požadavek na zpracování regulačního plánu 

pro konkrétně vymezené území.  

Regulační plán rozvíjí do větší podrobnosti podmínky stanovené územním plánem 

pro část správního území obce. 

Regulačním plánem jsou stanoveny podrobné podmínky pro využití pozemků 

v řešeném území, podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb. Regulačním 

plánem je také stanovena ochrana hodnot a charakteru území.  

Úkolem regulačního plánu je také vytváření příznivého životního prostředí v řešené 

ploše.  

Regulační plán také stanoví podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb 

veřejné, dopravní a technické infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejně 

prospěšná opatření. Regulační plán se vydává formou opatření obecné povahy podle 

správního řádu a je závazný pro rozhodování v území. 

 

2.2.6 Územní studie ve vazbě k územnímu plánu 
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Územním plánem může být stanoven požadavek na zpracování územní studie pro 

konkrétně vymezené území.  

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů 

v území s ohledem na snížení střetů zájmů v území dotčeném řešením dané problematiky. 

Podobně jako regulační plán stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro 

umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury.  

Výsledné řešení může být podkladem pro aktualizaci nebo změnu územně 

plánovací dokumentace, případně podrobněji řeší využití pozemků. Zpracování územních 

studií může být nařízeno územním plánem pro vybrané lokality v území včetně stanovení 

termínu pro zpracování studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A JEHO VAZBA NA 

 POLITIKU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ 

 REPUBLIKY 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, Politika územního rozvoje patří mezi 

územně plánovací podklady. 

První Politika územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády 

České republiky ze dne 17. května 2006 č. 561. Dne 20. července 2009 byla schválena 
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usnesením vlády České republiky č. 929 Politika územního rozvoje České republiky 2008 

(dále PÚR ČR).  

PÚR ČR je pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj v souladu s § 31 až 35 

a § 186 stavebního zákona. (7) 

PÚR ČR určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního 

plánovaní a tím pro územní rozvoj. Účelem PÚR ČR je s ohledem na možnosti 

a předpoklady území a na požadavky územního rozvoje zajistit koordinaci územně 

plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových koncepcí, 

politik a strategií a dalších dokumentů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. 

PÚR ČR dále koordinuje záměry na změny v území republikového významu pro dopravní 

a technickou infrastrukturu a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, 

které svým významem, rozsahem nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů.  

PÚR ČR stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro 

stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvyšovat jejich 

přínosy a minimalizovat jejich negativní dopady. Rovněž slouží ke koordinaci dalších 

nástrojů veřejné správy ovlivňujících územní rozvoj, kterými jsou např. program rozvoje 

územního obvodu kraje a program rozvoje územního obvodu obce. Při výše uvedené 

koordinaci PÚR ČR vychází z dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje a 

podkladů a dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních a republikových 

souvislostech vliv na využívání území státu, např. politik, strategií, koncepcí, plánů, 

programů, generelů a zprávy o stavu životního prostředí.  

Při aktualizaci PÚR ČR bude (na základě územně analytických podkladů krajů, 

podnětů krajů a záměrů, vyplývajících z celostátních rozvojových dokumentů) 

posuzováno, zda důvody pro jednotlivé rozvojové záměry nepominuly a zda není vhodné 

vymezit jiné s aktuální potřebou řešení. (4) 

PÚR ČR jsou vymezeny rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti, 

koridory a plochy dopravní infrastruktury, koridory technické infrastruktury a souvisejících 

záměrů a další úkoly pro územní plánování.  

Obecně jsou PÚR ČR stanoveny republikové priority, které jsou závazné pro zpracování 

územně plánovacích dokumentací, tj. mimo jiné i územních plánů obcí (viz text dále). 
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U jednotlivých republikových priorit je vyznačena jejich vazba na:  

- PÚR ČR 2006  

- „Územní agendu Evropské unie Pro konkurenceschopnější a udržitelnou Evropu 

rozmanitých regionů“ (dále též Územní agenda EU nebo ÚA EU)  

- „LIPSKOU CHARTU o udržitelných evropských městech“ (dále též Lipská charta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A JEHO VAZBA NA 

 DOKUMENTACI KRAJE 

Nejvýznamnější dokumentací kraje jsou Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), které vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského 

kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426. Jako opatření obecné povahy nabyly 

účinnosti dne 4. 2. 2011. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje stanovují priority územního 

plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, 

sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje.  
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 Jedním z podkladů pro zpracování ZÚR MSK byla výše uvedená Politika územního 

rozvoje ČR 2008, dále územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace – 

územní plány velkých územních celků zpracovaných pro území kraje. Záměry z těchto 

dokumentací byly vyhodnoceny a některé ze záměrů byly do ZÚR MSK převzaty. V ZÚR 

MSK jsou tedy sledovány plochy a koridory nadmístního významu (jedná se převážně 

o plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu, tj. silnice, železnice, letiště, dopravní 

terminály a lanovky, dále o sítě a zařízení pro technickou infrastrukturu, tj. elektrická 

vedení, rozvodny, plynovody, produktovody, suché ochranné nádrže, plochy pro 

ekonomické aktivity, apod.), územní systém ekologické stability území (prvky 

nadregionální a regionální) a územní rezervy pro vedení dopravní a technické 

infrastruktury, územní rezervy pro zabezpečení zájmů státu vyplývající z mezinárodních 

závazků, vodní cesty a lokality vhodné pro akumulaci vod. V souladu se Politikou 

územního rozvoje ČR je vyhodnoceno uspořádání kraje a jsou vymezeny rozvojové oblasti 

republikového významu, rozvojové osy republikového a nadmístního významu 

a specifické oblasti republikového a nadmístního významu. 

 ZÚR MSK je tedy významnou dokumentací pro zpracování územního plánu 

a záměry obsažené v této dokumentaci musí být respektovány při zpracování územních 

plán měst a obcí, kde jsou dále upřesněny s ohledem na skutečnost, že územní plány se 

zpracovávají nad katastrální mapou, kdežto výkresová část ZÚR MSK je zpracována nad 

mapami v měřítku 1 : 100 000 a 1 : 50 000. 

 Dále je KÚ MSK zpracována celá řada podkladů, které mají vliv na zpracování 

územních plánů obcí. Jedná se např. o Koncepční rozvojový dokument pro plánování 

v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 

odsouhlasený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 9. 2003, Koncepci rozvoje 

dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, která byla schválená Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Moravskoslezského kraje, který byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 

dne 30. 9. 2004 a další. 
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5 POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 OBCE 

 Zpracování územního plánu obce sestává z řady postupných kroků. Základními 

kroky je: 

• získání podkladů a nezbytných informací pro zpracování průzkumů 

a rozborů pro územní plán obce 

• zpracování průzkumů a rozborů pro řešené území včetně vyhodnocení 

problémů, úkolů a případně střetů zájmů, které je potřeba územním plánem 

řešit  

• návrh řešení územního plánu obce  

• zpracování navrženého řešení v datovém modelu, zpracování textové části 
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• tisk výkresové a textové části 

 

 

5.1 Zpracování průzkumů a rozborů pro územní plán 

obce 

 Prvním krokem je shromáždění podkladů a informací, které jsou nezbytné pro 

zahájení prací na průzkumech a rozborech územním plánu obce.  

 Územní plán obce se zpracovává nad katastrální mapou území řešeného územním 

plánem obce.  

 Základním zdrojem informací o území jsou: 

• Územně analytické podklady (ÚAP) a rozbor udržitelného rozvoje (RURÚ) 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava 

• Český úřad zeměměřičský a katastrální, katastr nemovitostí, nahlížení do 

katastru.  

• Pochůzka v terénu. 

• Informace zástupců obce o problematice území. 

 Nadřazenou dokumentací jsou ZÚR MSK a podkladem PÚR ČR 2008. 

 

5.1.1 Územně analytické podklady a rozbor 

udržitelného rozvoje   

 Územně analytické podklady (ÚAP) jsou povinně pořizovány od roku 2007. 

Územně analytické podklady vyhodnocují stav a vývoj území a jsou pořizovány v rámci 

celé republiky v podrobnosti pro správní obvody obcí s rozšířenou působností.  Obsah 

územně analytických podkladů je stanoven prováděcím předpisem - vyhláškou č. 500/2006 

Sb., a přílohou č. 1A k vyhlášce č. 500/2006 Sb., která obsahuje sledované jevy územně 

analytických podkladů obcí. Jedná se o 119 sledovaných jevů – údajů o území Viz příloha 

Sledované jevy.  

 Na základě zpracování a vyhodnocení těchto jevů je dále zpracován rozbor 

udržitelného rozvoje území, který obsahuje, mimo jiné, úkoly pro zpracování územních 

plánů obcí.  
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 Z předchozího textu je patrné, že obsahová stránka územně plánovacích pokladů 

pro zpracování územně plánovacích dokumentací je pevně daná stavebním zákonem 

a vyhláškou o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti. Sledované jevy územně analytických podkladů obcí 

jsou podkladem pro zpracování územních plánů obcí.  

 Ve SWOT analýze rozboru udržitelného rozvoje území sestaveného na základě 

vyhodnocení výše uvedených jevů je sestaven závěr a úkoly pro územní plány obcí. 

V rozboru udržitelného rozvoje území jsou vyhodnoceny okruhy: 

1) Horninové prostředí, geologie, klimatické podmínky 

2) Vodní režim 

3) Hygiena životního prostředí  

4) Ochrana přírody a krajiny  

5) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

6) Dopravní infrastruktura 

7) Vodní hospodářství  

8) Zásobování elektrickou energií  

9) Zásobování plynem  

10) Zásobování teplem 

11) Telekomunikace  

12) Radiokomunikace  

13) Širší vztahy v území, návaznost na politiku územního rozvoje  

14) Sociodemografické podmínky, hospodářské podmínky, bydlení, rekreace  

15) Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel obce 

16) Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce 

 

 

5.1.2  Český úřad zeměměřičský a katastrální, katastr 

 nemovitostí, nahlížení do katastru  

 Údaje pro průzkumy a rozbory o jednotlivých parcelách a stavbách lze z části získat 

nahlížením do katastru nemovitostí. Je nezbytné určit, k jakým účelů jednotlivé stavby 
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a parcely jsou aktuálně využívány. Např. zda se jedná o stavby k bydlení, stavby pro 

rekreaci, hospodářské budovy, stavby občanského vybavení nebo stavby pro výrobu.  

 Dále jsou zjišťovány údaje pozemcích a to zda se jedná o zastavěné plochy 

a nádvoří, plochy komunikací, ostatní plochy, ornou půdu, trvalé travní porosty, zahrady 

a sady, plochy ostatní, pozemky lesů, vodní plochy apod. 

 Získané informace o území se zpracují nad katastrální mapou do ploch podle 

konkrétního využití. Tyto informace je nezbytné ověřit a upřesnit při pochůzce v terénu. 

 

5.1.3  Pochůzka v terénu 

 Při pochůzce v terénu jsou ověřovány především informace o využití jednotlivých 

pozemků. Je nutné upřesnit zejména informace o pozemcích a stavbách. Do katastrální 

mapy se vymezují plochy staveb pro bydlení, tj. ověřuje forma bydlení, zda se jedná 

o stavby rodinných nebo bytových domů, nebo stavby pro rodinnou nebo hromadnou 

rekreaci. U ploch  staveb pro občanské vybavení se upřesňuje jakého druhu konkrétní 

vybavení je, zda se jedná o zařízení veřejné infrastruktury (např. zařízení školství, 

zdravotnictví, sociální péče, veřejné správy apod.), nebo o zařízení komerční (např. 

prodejny, zařízení pro ubytování a stravování). U ploch pro výrobu se rozlišuje druh  

výroby, zda se jedná o výrobu drobnou, lehký průmysl, těžký průmysl, nebo výrobu 

zemědělskou. U výroby zemědělské je nezbytné definovat, zda se jedná o výrobu 

rostlinnou, mechanizační středisko nebo výrobu živočišnou. U výroby živočišné je nutné 

předpokládat stanovení ochranného pásma, pokud již nebylo stanoveno.  

 Významné je také vymezení veřejných prostranství, tj. ploch přístupných občanům 

24 hodin denně. Může se jednat o náměstí, parky a neoplocená hřiště mezi zástavbou apod. 

 Dále se sleduje stavu komunikací v území a to jak rozsah dopravní obsluhy 

v území, šířkové uspořádaní komunikací, stav povrchu komunikací, směrové a výškové 

dopravní závady komunikací, které by mohly ohrozit dopravní obsluhu území a plynulost 

dopravy, napojení komunikací na silnice vyšší kategorie a mimo jiné také hromadná 

doprava v území, a to autobusová, železniční, případně i letecká a vodní. V posledních 

letech se také klade důraz na rozvoj dopravy pro pěší a cyklisty, takže jsou sledovány 

i prostorové možnosti v území s ohledem na stav této dopravy v území a případné 
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prostorové možnosti pro vymezení cyklostezek a chodníků. Sledován je také rozsah ploch 

pro parkování vozidel v území, a jejich umístění ve vazbě hlavně na občanské vybavení 

a případně bytové domy. 

 Pochůzkou v terénu lze také ověřit umístění některých zařízení technické 

infrastruktury, např. nadzemních vodojemů, trafostanic, elektrických vedení. 

 

5.1.4 Informace zástupců obce o problematice území 

 Na základě získaných znalostí z pochůzky v terénu a katastru nemovitostí je vhodné 

ověřit tyto informace a případně  získat informace doplňující od zástupců obce, zpravidla 

od starosty, případně jiného pověřeného pracovníka. Zde se zpravidla jedná o doplnění 

informací o obci z hlediska řešení tzv. "aktuálních problémů", ať už se týkají potřeby 

vymezení zastavitelných ploch pro novou výstavbu a k sdělení jakému účelu by tyto 

plochy a nové stavby realizované na těchto plochách měly sloužit.  

 K nejčastějším nedostatkům a důvodům ke stížnostem zástupců jednotlivých obcí 

patří nedostatečná dopravní obsluha území, především šířkové uspořádání komunikací, 

které v minulosti byly budovány na tehdy aktuální stav automobilismu. Dalším častým 

nedostatkem v území bývá nedostatečné zabezpečení technickou infrastrukturou, zvláště 

odkanalizování obcí. 

 Neméně významné jsou informace o ochraně přírody a krajiny v obci, pracovních 

místech v obci a jejím okolí. 

 Pověřený pracovních také zpravidla předává zpracovateli územního plánu záměry 

obce a občanů, které budou vyvolávat požadavky na změny využití území v obci apod. 

 

5.1.5 Zadání pro územní plán obce 

 Na základě získaných informací o území, které bude řešeno územním plánem obce, 

a to z územně analytických podkladů, rozboru udržitelného rozvoje území, pochůzky 

v terénu zpracovatelů územního plánu a na základě informací od zástupců obce, zpracuje 

pořizovatel územně plánovací dokumentace, což je zpravidla obec s rozšířenou působností, 

návrh zadání pro územní plán obce.  
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 V zadání pořizovatel vyhodnotí, zda bude nutné zpracovat variantní řešení pro 

některé změny v území, které jsou nutné k zapracování z nadřazené dokumentace, nebo 

vyplývají z požadavků obce, případně jiných zpracovaných dokumentací a podkladů. 

Pokud pořizovatel na základě konzultace se zástupci obce zhodnotí nezbytnost zpracování 

variantního řešení, uvede v zadání pro zpracování územního plánu, které problematiky se 

variantní řešení bude týkat. Pokud je rozhodnuto, že bude územní plán obsahovat varianty 

řešení, je nutno zpracovat etapu konceptu řešení územního plánu. Pokud není nutné 

zpracovat varianty řešení lze přistoupit rovnou k invariantnímu řešení, tj. návrhu územního 

plánu obce.  

 Zadání pro územní plán obce je projednáno v souladu se stavebním zákonem, 

upraveno na základě výsledku projednání (dle požadavků orgánů státní správy, obce, 

občanů, sousedících obcí) a schváleno zastupitelstvem obce. Na základě schváleného 

zadání je zpracován územní plán obce. 

5.2 Územní plán obce 

 Územní plán obce je vždy zpracován na základě schváleného zadání. Územní plán 

sestává ze dvou částí a to návrhu územního plánu, kde jsou řešeny změny v území a to ve 

využití jednotlivých pozemků, dále v dopravní a technické infrastruktuře, v ochraně hodnot 

území, ochraně krajiny a životního prostředí. Dále je zpracováno odůvodnění územního 

plánu. Zde je vysvětleno řešení problematiky území s ohledem na stabilizované využití 

území a na požadované změny v území, ať už jsou vyvolány požadavky obce, občanů, 

orgány státní správy nebo sousedícími obcemi.  

 Obě části územního plánu sestávají z textové a grafické části. 

  V diplomové práci je řešena grafická část územního plánu obce, jejíž rozsah je 

stanoven v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., s výjimkou výkresu veřejně prospěšných 

staveb a veřejně prospěšných opatření, výkresu širších vztahů a výkresu předpokládaných 

záborů půdního fondu. 

 Ve výkrese veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření mají být 

zobrazeny stavby, zařízení a opatření, pro které by obec v případě potřeby mohla 

vlastnická práva k pozemků a stavbám omezit, nebo by mohla pozemky a stavby 

vyvlastnit, nebo by mohla na pozemky a stavby požadovat předkupní právo podle 

stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že jsem nezískal informace o tom, pro které stavby 
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a opatření ve veřejném zájmu by obec požadovala takovéto opatření, tento výkres není 

zpracován. 

 Výkres širších vztahů má zobrazovat řešené území a sousedící katastrální území. 

Zpravidla se zpracovává v měřítku 1 : 50 000 nad státními mapami. Tento výkres není 

zpracován vzhledem k tomu, že nemám k dispozici vhodný mapový podklad a také 

s ohledem na neznalost údajů o sousedících katastrálních územích.  

 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zobrazuje kultury pozemků, které 

by byly zabrány v případě realizace všech navržených záměrů v řešeném území a u orné 

půdy jakých bonitních půdně ekologických jednotkách. Tento výkres jsem nezpracoval 

vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo získat údaje o rozhraní jednotlivých bonit orné půdy 

a navržené plochy pro výstavbu v řešeném území jsou vesměs situovány na orné půdě. 

 Územní plán je rozsáhlou geografickou databází. Při vytváření této databáze jsou 

zapotřebí datové vstupy, a to referenční mapový podklad a územně analytické podklady, 

nad kterými vznikne urbanistickým zpracováním kvalitativně nový výstup. 

 Grafická část územního plánu je prezentována výkresy následujícího členění 

a obsahu: 

 Návrh územního plánu obsahuje výkresy: 

• Výkres základního členění území, který obsahuje vždy hranice řešeného 

území (tj. hranice obce, případně hranice katastrálního území) a hranice 

zastavěného území, dále obsahuje vymezení zastavitelných ploch, ploch 

přestavby, plochy a koridory územních rezerv, plochy a koridory pro 

prověření změn územní studií nebo kde budou podmínky pro jejich využití 

stanoveny regulačním plánem, pokud byly vymezeny územním plánem.  

• Hlavní výkres vždy obsahuje hranice řešeného území a urbanistickou 

koncepci, tj. uspořádání zastavěného území, vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití včetně koncepce uspořádaní krajiny. Dále případně 

výkres obsahuje vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, plochy 

a koridory územních rezerv, a koridorů pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, plochy a koridoru pro veřejně prospěšné stavby, veřejně 

prospěšná opatření a pro územní rezervy, byly li územním plánem navrženy. 
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Tento výkres může být členěn do dalších výkresů podle jednotlivých témat, 

např. hlavní výkres - urbanistický návrh, hlavní výkres - dopravní řešení, 

hlavní výkres - vodní hospodářství - zásobování vodou, hlavní výkres - 

vodní hospodářství - likvidace odpadních vod, hlavní výkres - zásobování 

elektrickou energií a plynem, hlavní výkres - elektronické komunikace, 

případně jinak, dle požadavků obce a pořizovatele, ale vždy v souladu se 

stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 

Podrobnější členění hlavního výkresu je zpravidla vyžadováno v případě 

území s rozsáhlou sítí  dopravní a technické infrastruktury, z důvodu 

přehlednosti grafického zpracování územního plánu. V případě zkreslení 

všech jevů v území do jednoho výkresu dochází zpravidla k překrytí 

jednotlivých zobrazených jevů a k nepřehlednosti hlavního výkresu. 

Vzhledem k tomu, že u územních plánů se schvaluje analogová podoba je 

dobrá čitelnost výkresů nezbytná. 

• Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy 

a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, 

veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit dle § 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit 

předkupní právo dle § 101 stavebního zákona. 

Odůvodnění územního plánu obsahuje výkresy: 

• Koordinační  výkres, který zobrazuje řešení navržené územním plánem, 

neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití 

území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona. Limitem jsou např. ochranná 

pásma, stanovená záplavová území, vydaná územní rozhodnutí, sesuvná 

území, ochrana památek apod. 

• Výkres širších vztahů zobrazuje vazby řešeného území (zejména vazby 

komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na 

správní území okolních obcí.  

• Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů 

nezbytný k realizaci navržených řešení.  

 Zde je nutno uvést, že u územních plánů obcí je vydáván zastupitelstvem obce nebo 

města územní plán v analogové podobě, nikoliv jeho digitální zpracování. 
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5.2.1 Výkres základního členění území 

 Výkres základního členění území vždy obsahuje hranici řešeného území a plochy 

zastavěného území vymezené hranicí zastavěného území.  

 Dále může tento výkres obsahovat vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, 

územních rezerv, plochy s podmínkou zpracování územní studie nebo regulačního plánu. 

  Zastavěné území podle stavebního zákona (7) 

 „Zastavěné území“ tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve 

správním území obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici 

parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo 

bodů na těchto hranicích.  

 Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, 

chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské 

výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné 

půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to:  

a) zastavěné stavební pozemky       

b) stavební proluky 

c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní 

pozemky zastavěného území 

d) ostatní veřejná prostranství  

e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, 

s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.“    

 Intravilán je hranice zastavěného území, která byla v obcích vymezena k 1. 9. 1966. 

V případě, že hranice intravilánu vymezena nebyla, je jednou z prací urbanisty vymezit 

hranici zastavěného území bez tohoto pomocného vodítka. 

 Zastavitelné plochy podle stavebního zákona (7) 

 tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního 

rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území. 

  Plochy přestavby podle stavebního zákona (7) 
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  představují plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území.   

 

5.2.2 Hlavní výkres 

 Území řešené územním plánem se rozčlení do ploch s rozdílným způsobem využití 

v souladu s  vyhláškou č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Toto 

rozčlenění zpracovává urbanista a je zobrazeno v Hlavním výkrese územního plánu. 

 Základní členění je na plochy stavu (stabilizované v území), plochy návrhu (plochy 

změn v území) a plochy územních rezerv (předpokládaná změna v území v delším 

časovém horizontu).  

 Plochy návrhu - změn v území - mohou být vymezeny jako plochy zastavitelné, 

plochy přestavby, nebo plochy nezastavitelné. 

 Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006Sb., dělí na: 

- plochy bydlení  

- plochy rekreace 

- plochy občanského vybavení 

- plochy veřejných prostranství 

- plochy smíšené obytné 

- plochy dopravní infrastruktury 

- plochy technické infrastruktury 

- plochy výroby a skladování 

- plochy smíšené výrobní 

- plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy zemědělské 

- plochy lesní 

- plochy přírodní 

- plochy smíšené nezastavěného území 

- plochy těžby nerostů 

- plochy specifické 
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 Při vymezování ploch je nutno vycházet z požadovaného hlavního využívání 

plochy a její dominantní funkce. To znamená, že je zapotřebí vyhodnotit účel dosavadního 

využívání plochy, pokud je požadovaná změna jejího využívání, zvážit, zda je tato 

případná změna vhodná s ohledem na využívání území navazujícího na tuto plochu, 

a rozhodnout, které funkce budou v této ploše přípustné s ohledem na funkci hlavní.  

 Pro potřeby územního plánu je možné plochy dále podrobněji členit, včetně 

přiřazení označení plochy.  

 

 V následně uváděném textu jsou definovány plochy s rozdílným způsobem využití 

podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., a příklady možností dalšího členění a upřesnění využívání 

plochy podle hlavní funkce plochy a s ohledem na specifické podmínky a charakter 

řešeného území. (7) 

 K podrobnějšímu členění ploch byl použit "Územní plán v podmínkách nového 

stavebního zákona, Modelový příklad" (2) a „Metodika jednotného zpracování územně 

plánovacích dokumentací v prostředí GIS, verze 3.1“ (3).  

Plochy bydlení (§4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

„Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 

rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných 

prostranství. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze 

tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a odst.5. Do ploch bydlení lze zahrnout 

pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy 

obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být 

pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 

vymezené ploše.“ 
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Plochy bydlení hromadného  

Plochy ve kterých převažuje zástavba bytovými domy 

 - bydlení hromadné v bytových domech - bloková zástavba 

 - bydlení hromadné v bytových domech - sídlištního typu 

Plochy bydlení individuálního 

Plochy ve kterých převažuje zástavba rodinnými domy 

- bydlení individuální v rodinných domech - městské 

- bydlení individuální v rodinných domech - vesnické   

- bydlení individuální v rodinných domech - v rozptýlených lokalitách 

- bydlení specifických forem 

 

Plochy rekreace (§5 vyhlášky č.  501/2006 Sb.) 

„Plochy rekreace se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

rekreaci v kvalitním prostředí.  

Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky 

dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných 

prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních 

luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují 

kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.“  

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy hromadné rekreace 

- plochy rodinné rekreace 

- plochy individuální rekreace - zahrádkářská osada 

- plochy rekreace specifických forem 

Plochy občanského vybavení (§6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

„Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení 

a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.  

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení 
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pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, 

lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na 

kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.“  

Plochy občanského vybavení veřejné vybavenosti 

Plochy občanského vybavení nezbytného pro zabezpečení základního standardu života 

obyvatel v daném území a zároveň je toto vybavení v zájmu státní správy a samosprávy. 

Zahrnuje např. plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, apod. 

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy pro vzdělávaní a výchovu 

- plochy pro sociální služby, péče o rodinu 

- plochy pro zdravotní služby 

- plochy pro kulturu 

- plochy pro veřejnou správu 

- plochy pro ochranu obyvatelstva 

Plochy občanského vybavení pro veřejná pohřebiště  

Plochy pro pohřbívání, případně pro ukládání uren včetně technického zázemí, kterými 

jsou obřadní síně, márnice, apod. a souvisejících ploch dopravního zařízení, např. 

parkoviště, veřejné prostranství..  

Plochy občanského vybavení komerčních zařízení 

Plochy občanského vybavení pro komerční zařízení převážně z oblasti obchodu, služeb, 

ubytování a stravování. 

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy pro obchod 

- plocha pro ubytování 

- plocha pro stravování 

- plocha pro služby 

Plochy občanského vybavení pro vědu a výzkum 

Plochy výzkumných ústavů, akademií a ploch souvisejících, např. veřejných prostranství 

Plochy občanského vybavení pro lázeňství 

Plochy lázní a pozemků souvisejících, např. veřejných prostranství 



Bc. Martin Fusek: Popis tvorby územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS 
 

 

2011 33

Plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport 

Plochy sportovních areálů pro aktivní nebo pasivní sportovní činnost včetně zázemí  

a ploch souvisejících, např. veřejných prostranství 

Plochy občanského vybavení specifických forem 

Plochy zpřístupněné veřejnosti: zoologické zahrady, botanické zahrady, skanzeny, , 

zábavní parky s odpovídajícím zázemím služeb, plochy pro aktivity probíhající omezeně 

nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vysoký počet návštěvníků (cirkusy, 

lidové poutě, pouťové atrakce, …). 

 

 

Plochy smíšené obytné (§8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

„Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 

charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit 

území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb 

a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, 

těžké strojírenství, asanační služby. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky 

staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení 

a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým 

provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 

a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, 

zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.“ 

Tyto plochy je možné dále členit na: 

 - plochy smíšené v centrální zóně 

 - plochy smíšené obytné městské 

 - plochy smíšené obytné vesnické 

 

 

Plochy dopravní infrastruktury (§9 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití 

pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich 

negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, 
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a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, 

například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch 

těžby nerostů. 

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy“. 

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy pro silniční dopravu 

- plochy pro drážní dopravu 

- plochy pro leteckou dopravu 

- plochy pro vodní dopravu 

- plochy pro logistická centra 

 -    plochy pro specifické formy dopravy 

 

 

Plochy technické infrastruktury (§10 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy 

využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu 

využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se  

v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení,  staveb a  s nimi 

provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 

kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 

energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, 

elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody.  

Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.“  

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy pro vodní hospodářství 

- plochy pro energetiku 

- plochy pro elektronické komunikace 

- plochy technického zabezpečení obce 

- plochy pro nakládání s odpady 

- plochy specifických zařízení technické infrastruktury 
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Plochy výroby a skladování (§11 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití 

pozemků například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu 

negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy 

do ploch jiného způsobu využití. 

Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu 

a skladování, například pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, 

pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy 

výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury  

a musí být z nich přístupné.“ 

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy průmyslové výroby a sklady - lehký průmysl    

- plochy průmyslové výroby a sklady - těžký průmysl   

- plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 

- plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 

- plochy pro specifické druhy výroby a skladování 

 

 

Plochy smíšené výrobní (§12 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy smíšené výrobní se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 

charakter území není účelné jeho členění například na plochy výroby a skladování, plochy 

dopravní a technické infrastruktury, plochy těžby nerostů a plochy specifické. 

Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných 

a zvlášť odůvodněných případech.“ 

 

 

Plochy vodní a vodohospodářské (§13 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„ Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního 

režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími 
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problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.  

Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků 

a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.“ 

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy vodních toků 

- plochy vodohospodářské 

 

Plochy zemědělské (§14 vyhlášky 501/2006 Sb. 

„Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

převažující zemědělské využití.  

Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky 

staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní 

a technické infrastruktury.“ 

 

 

Plochy lesní (§15 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití 

pozemků pro les.   

Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky 

staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury.“ 

 

 

Plochy přírodní (§16 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. 

Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně 

chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky 

evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter  

a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury.“ 
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Plochy smíšená nezastavěného území (§17 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy 

s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, 

například na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. Plochy smíšené 

nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky 

zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez 

rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze 

zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury.“ 

 

 

Plochy těžby nerostů (§18 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy těžby nerostů se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

hospodárné využívání nerostů a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti 

a úpravě nerostů. Plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, 

lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, 

kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb 

a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury.“  

 

 

Plochy specifické (§19 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

„Plochy specifické se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění zvláštních 

podmínek, které vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost 

státu, civilní ochranu, vězeňství, sklady nebezpečných látek; do těchto ploch lze zahrnout 

pozemky související technické a dopravní infrastruktury.“ 

 

 

 V územním plánu lze, v případě potřeby, vymezit plochy s rozdílným způsobem 

využití, které nejsou uvedeny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., a to s ohledem na specifické 

podmínky a charakter území. V takovémto případě je nutno odůvodnit, proč se tyto plochy 
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vymezují. Zpravidla se jedná o různé plochy sídelní zeleně podle přílohy č. 7, vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. 

 

Plochy sídelní zeleně 

Jedná se zpravidla o zeleň kolem vodních toků protékajících zastavěným územím obce, 

uměle založenou zeleň - parky, historické zahrady, zeleň na veřejných prostranstvích, 

zeleň s funkcí ochrannou kolem výrobních areálů, apod. 

Tyto plochy je možné dále členit na: 

- plochy parků, historické zahrady 

- plochy zeleně ostatní a specifické 

 

 

Plochy krajinné zeleně 

Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, 

doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň mimo plochy přírodní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Martin Fusek: Popis tvorby územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS 
 

 

2011 39

 

6 DATOVÝ MODEL PRO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

 DOKUMENTACI 

 Územní plán je poměrně zásadním dokumentem, který umožňuje koordinaci 

činností a rozhodování v území. Kromě urbanistického návrhu a navazujících návrhů 

z oblasti dopravní a technické infrastruktury je důležitá také forma zpracování územně 

plánovací dokumentace. V současné době jsou již prakticky všechna územně plánovací 

díla zpracována digitálně. Kladen je důraz na úměrné použití geografických informačních 

technologií (dále jen GIS).  

 Geografický informační systém (GIS) je informační systém navržený pro práci 

s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Jedná se 

o systém pro sběr dat, jejich uchovávání, třídění, úpravu, analýzu a následné zobrazení. 

     GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových 

vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, 

letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále 

pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) 

vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to 

činí GIS účinným nástrojem. 

 Možnosti GISu, tj. svázání názorných grafických informací s popisnými, jsou 

významné obzvláště ve státní správě a samosprávě, kde mohou usnadnit a zefektivnit 

rozhodování. Navíc umožní zrychlení přístupu k různým mapám a oborovým databázím 

a zlepší jejich provázanost. (11) 

 Uplatnění geografických informačních systémů (GIS) se v posledních letech 

zásadně mění. GIS se rozvíjí v online službu, která zpřístupňuje funkce a data 

v navazujících negisových informačních systémech. Z tohoto důvodu je nezbytné 

zvyšování významu standardů GIS.  

 Standardizaci dnes řeší zejména OGC (Open Geospatial Consortium). Jedná se o 

neziskovou organizaci, definující mezinárodní standardy na základě dobrovolné dohody 

svých členů, ve spolupráci s International Organization for Standardization (ISO) - ISO 
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Technical Committee number 211. Jedná se o instituci, která vydala sadu již více než 40 

geostandardů označovanou jako 19100 Series. [8] 

 Výsledkem těchto změn je i to, že GISy se přibližují širokému okruhu uživatelů. 

 Jednou z oblastí, pro kterou bude nezbytné zavádět standardizaci pro využívání – 

aplikaci GIS, je oblast územního plánování.  

 Územně plánovací dokumentace zpracovává v České republice celá řada urbanistů, 

kteří využívají různé softwarové vybavení a také struktura při zpracování grafických částí 

územně plánovacích dokumentací se liší.  

 Vzhledem k tomu, že územně plánovací dokumentace jsou archivovány a dále 

využívány nejen samosprávou obcí, ale také úřady státní správy, nejednotný systém 

zpracovávání územně plánovací dokumentace vyvolal potřebu zpracování datového 

modelu, který by usnadnil další využívání územně plánovací dokumentace a umožnil 

propojení jednotlivých územních plánů a případně dalších územně plánovacích 

dokumentací do větších územních celků s logickou vazbou a datovou strukturou 

umožňující toto propojení.  

 S ohledem na usnadnění orientace v jednotlivých územních plánech se, mimo jiné, 

objevil také požadavek na sjednocení používaných názvů ploch se shodným způsobem 

využití a požadavek na shodné používání popisů atributů, především ploch, které jsou 

přidanou hodnotou urbanisty nad katastrální mapou případně jiným mapovým dílem 

a získat tak standardně zpracované vrstvy těchto jevů v GIS pro potřeby dalšího využití.  

 Velmi zjednodušeně se dá zpracování územního plánu v GIS přirovnat k situaci, 

kdy z pohledu obsahu územního plánu a jeho řešení je klíčová práce urbanisty, jeho formu 

v digitálním zpracování ale zásadním způsobem ovlivňuje počítačová technologie z oblasti 

CAD a GIS.  

 V České republice zatím není pro tyto účely zpracován jednotný datový model. 

Porovnávaná data z více zpracovaných územních plánů nemají jednotnou strukturu 

a v podstatě je prakticky nemožné efektivně pracovat s více územními plány dohromady 

a vytvořit propojenou dokumentaci na úrovni kraje natož na úrovni republiky. Tato 

skutečnost zásadním způsobem začala ovlivňovat požadavek na vytvoření jednotného 

systému při zpracování grafických částí územních plánů, ale také grafických částí 

dokumentací, ze kterých územní plány vycházejí, tj. územně analytických podkladů, 
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nadřazené dokumentace pro územní plány, tj. zásad územního rozvoje krajů apod. 

 Základem úspěšného vytvoření dobrého digitálního územního plánu je tedy 

zejména dobrý datový model, zvláště, pokud chceme používat více územních plánů 

najednou. 

 Jednou z organizací, která se dlouhodobě zabývá komplexním řešením sjednocení 

územně plánovacích dokumentací je společnost T-MAPY spol. s r.o. Tato společnost ve 

spolupráci s krajskými úřady a urbanisty zpracovala „Metodiku jednotného zpracování 

územně plánovací dokumentace“. Tato metodika je přednostně orientována na strukturu 

zpracování územně plánovacích dokumentací, ale přesahuje do oblasti územně 

analytických podkladů a v podstatě do celé oblasti územního plánování.  

 Smyslem metodiky je tedy zajistit standardní podobu a digitální prezentaci konečné 

podoby územních plánů.  Vytvoření jednotné metodiky je nezbytné i s ohledem na stavební 

zákon a vymezení vztahu a vazeb mezi územně analytickými podklady (ÚAP) správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností a územními plány obcí. 

 Uvedená metodika se zabývá, kromě struktury zpracování územně plánovacích 

dokumentací, také možnostmi využití technologií GIS a CAD. (3)  

 Metodika není závislá na použitém mapovém podkladu. Většina územních plánů 

obcí se zpracovává nad katastrální mapou, která se pro potřeby analogového zpracování 

převádí nejčastěji do měřítka 1 : 5 000. 

 Každý územní plán obsahuje standardní jevy, tj. jevy pro které jsou po vydání 

územního plánu závazné. Jedná se o tyto jevy: 

• řešené území vymezené hranicí  

• zastavěné území 

• plochy s rozdílným způsobem využití 

• zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině 

• plochy a koridory s podmínkou zpracování územní studie nebo regulačního plánu 

• veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 

• územní systém ekologické stability 

 

 Metodika se zabývá standardizací digitálního zpracování výše uvedených jevů. 

Územní plány se tak stanou atraktivním a poměrně rozsáhlým zdrojem informací o území, 
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možnostech jeho užívání v zastavěném území, ve volné krajině, navržených změnách 

v území obvykle v tzv. střednědobém výhledu, což je asi 10 až 15 let. 

 

6.1 Katalog jevů územně plánovací dokumentace 

 Přílohou k uvedené metodice je tzv. „Katalog jevů“, který je základním vstupem 

pro práce jak v urbanistické části, tak v části digitálního zpracování územních plánů. 

V tomto katalogu jsou hierarchické struktuře a tématických kategoriích uvedeny jevy, které 

se mohou v územně plánovací dokumentaci vyskytnout (viz kapitola 5.1.1).  

 Katalog je tak základním sjednocujícím nástrojem pro způsob zpracování 

především územních plánů obcí a měst a územně analytických podkladů. Struktura řazení 

jevů v katalogu je shodná se strukturou datového modelu určeného pro zpracování 

územních plánů a územně analytických podkladů.  

 Každému jevu je přiřazeno identifikační číslo. Tento identifikátor je třeba vždy 

vyplňovat při digitálním zpracování jevů v územně plánovacích dokumentacích. Tento 

postup je nezbytný pro jednotné zpracování definovaných jevů řešiteli územních plánů, 

a dále pak usnadňuje aktualizaci a případné doplňování a upřesňování sledovaných jevů, 

které ovlivňují řešení územních plánů.  

 Dále je také zajištěna zpětná vazba mezi územními plány obcí a územně 

analytickými podklady zpracovanými pro správní obvody obcí s rozšířenou působností 

a případně dokumentací na krajské úrovni.  

 

6.2 Grafické vrstvy a atributy datového modelu  

 Základem datového modelu pro digitální zpracovaného územního plánu je vrstva, 

ve které je prostorová část reality modelována plochami, liniemi, body a texty. (3) 

 Vrstva GIS (v terminologii ESRI) je množinou mapových prvků popisujících 

související jevy, kdy každý jev v datovém modelu má své charakteristické vlastnosti, které 

jsou vyjádřeny atributy. 
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 Každá vrstva obsahuje „řídící“ atributy z důvodů navázání symbolové sady a její 

vizualizace, tj. zobrazení s vhodnou „legendou“. Jedná se o jednoznačné identifikování 

vlastností reálného jevu v prostředí GIS.  

Základní „řídící atributy“ pro datový model jsou:  

JEV_ID – celočíselná; jednoznačný identifikátor jevu je uveden v katalogu jevů, dále je 

součástí dokumentu „struktura_DM_UPD_GIS.xls“, viz dále.  

STAV_ID – celočíselná; časový horizont jevu, v rámci územně plánovací dokumentace 

může nabývat tří hodnot a to stav (jev stávající a územně plánovací dokumentací 

neměněný), návrh (jev navržený nový nebo měnící stávající jev) nebo rezerva (jev 

sledovaný v delším časovém horizontu s předpokladem výhledové změny na návrh).  

 Vrstvy v datovém modelu obsahují i „popisné“ atributy, které slouží k samotnému 

popisu jevu. Popisné atributy jsou:  

 POPIS1 – textová; u ploch s rozdílným způsobem využití, ploch přestavby, 

asanačních ploch a opatření, zastavitelných ploch, veřejně prospěšných staveb a veřejně 

prospěšných opatření se vždy vyplňuje kód uvedený u příslušné plochy v katalogu jevů 

(např. u plochy smíšené obytné bude vyplněn kód SO). Název položky pro daný jev musí 

odpovídat údaji Text1_naz. Maximální délka textu nesmí překročit hodnotu uvedenou 

v Text1_len.  

 POPIS2 – textová; u ploch s rozdílným způsobem využití, ploch přestavby, 

asanačních ploch a opatření, zastavitelných ploch, veřejně prospěšných staveb a veřejně 

prospěšných opatření se vyplňuje pořadové číslo plochy v řešeném území, jméno položky 

musí pro daný jev odpovídat údaji Text2_naz. Maximální délka textu nesmí překročit 

hodnotu uvedenou v Text2_len.  

 Každý jev je reprezentován určitým grafickým typem. Některé jevy mohou, 

vzhledem ke svým rozměrům a možnostem kartografického vyjádření, nabývat více 

grafických typů. Pro jednoznačné odlišení vrstev se stejným názvem je dodržena konvence 

s použitím následujících přípon, popisujících grafický typ vrstev:  

XXX_B pro bod  

XXX_L pro linii  
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XXX_P pro plochu  

 Některé produkty GIS neznají pojem vrstvy a jednotlivé jevy jsou do struktury 

vrstev konvertovány hromadně, po odevzdání digitálního územního plánu, na základě 

řídících atributů JEV_ID, STAV_ID, proto je nutné tyto atributy vždy správně vyplnit. 

 Fyzický datový model navržený společností T-MAPY spol. s r.o, je navržen pro 

platformu ESRI formou prázdných datových struktur včetně atributů a to pro: 

- souborovou architekturu (adresářová struktura se založenými prázdnými soubory 

SHP včetně atributů, 

- geodatabázi (založená struktura pro PersonalGeodatabase, případně File 

Geodatabase s prázdnými třídami prvků včetně domén). 

 Popisné atributy se vždy vztahují k příslušné vrstvě a uživatel datového modelu má 

možnost výběru popisných atributů, které chce použít pro popis jevů (POPIS1 nebo 

POPIS2), případně mohou oba atributy zůstat nevyplněné, což však neplatí u jevů 

zpracovaných jako přidaná hodnota urbanisty, kdy je nutné určit, zda se jedná o stav, návrh 

nebo rezervu zobrazeného jevu. 

 V datovém modelu je také důležité užívání jednotné symboliky z důvodu 

sjednocené vizualizace územních plánů jak v analogové, tak i v digitální podobě. 

 Návrh vizuální podoby symboliky byl zpracován v katalogu jevů. Fyzicky je 

symbolika zpracována pro prostředí ArcGIS. Aplikace řady ArcGIS dnes disponují 

uživatelsky přístupným aparátem, který v podstatě umožňuje vytvoření kompletních 

symbolových sad pro tento systém v podobě tzv. stylů (*.style). Přiřazení symbolů (včetně 

případné klasifikace) je realizováno pomocí tzv. layers (souborů *.lyr), ze kterých je pro 

příslušnou hodnotu atributu přiřazen konkrétní symbol daného typu.  

 Vzhledem k tomu, že všichni zpracovatelé územně plánovacích dokumentací 

nedisponují produktem ArcGIS, je doporučeno při vizualizaci jevů zachovat alespoň 

přibližnou podobu navrhovaného symbolu (viz. Katalog jevů datového modelu na  

CD-ROM). (3) 
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6.3  Struktura datového modelu pro územně plánovací 

dokumentaci  

 Součástí „Metodiky jednotného zpracování územně plánovací dokumentace“ 

zpracované T-MAPAMI, spo. s r.o, je dokument struktura_DM_UPD_GIS.xls, který 

popisuje strukturu datového modelu vytvořeného pro zpracování územně plánovacích 

dokumentací.  

 Struktura_DM_UPD_GIS.xls obsahuje výčet jevů, které se mohou vyskytovat 

v územních plánech obcí a měst včetně jednoznačného identifikátoru JEV_ID, popisu 

topologie, které může příslušný jev nabývat (plocha, linie, bod), časového horizontu (stav, 

návrh), vrstvy a popisu typu atributu POPIS1 a POPIS2.  

 Jevy jsou členěné shodně se strukturou jevů obsažených v katalogu jevů. (3) 

 (viz Struktura datového modelu na CD-ROM) 

  

 V datovém modelu, který je vytvořen pro Moravskoslezský kraj, jsou z důvodu 

přehlednosti vrstvy zařazeny do tématických bloků: 

S01 plochy s rozdílným způsobem využití 

S02 přírodní hodnoty - ochrana 

S03 geologické podmínky 

S04 kulturní hodnoty - ochrana 

S05 doprava - ochrana 

S06 vodní hospodářství - ochrana 

S07 vodní režim - ochrana 

S08 energetika - ochrana 

S09 spojové služby - ochrana 

S10 hygiena prostředí 

S11 vymezení území 

S12 vyhodnocení vlivu na půdní fond 

S13 urbanistická analýza koncepce 

S14 problémové jevy 

S15 specifická ochrana území 

S16 negrafická část 



Bc. Martin Fusek: Popis tvorby územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS 
 

 

2011 46

S17 ostatní dostupné jevy 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ÚZEMNÍ PLÁN PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

 JARKOVICE A KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

 VLAŠTOVIČKY 

 Pro řešení diplomové práce, tj. zpracování územního plánu obce, jsem si vybral část 

správního území města Opavy, dvě katastrální území, a to k.ú. Jarkovice a k.ú. 

Vlaštovičky.  
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 Územní plán Opavy dosud není vydán a v současné době se zpracovává koncept 

řešení tohoto územního plánu. V současné době platí Územní plán města Opavy (1), který 

o tomto území ale podává jen dílčí informace, protože tato dvě k.ú. neřešil. 

 Řešení navržené v mé diplomové práci vychází částečně z dosud platného 

územního plánu města Opavy (1) a částečně z řešení, které jsem navrhl na základě svých 

znalostí o řešeném území získaných pochůzkou v terénu, na webových stránkách 

umožňujících nahlížení do katastru nemovitostí, dále od zpracovatelů územního plánu 

Opavy, tj. Urbanistického střediska Ostrava, s.r.o. a na Odboru hlavního architekta 

a územního plánu Statutárního města Opavy.  

 Navržené řešení v mé diplomové práci tedy není  územním plánem zpracovaným za 

účelem jeho projednání a následného vydání a účelem tedy nebylo nahradit práci urbanisty 

a dalších odborných zpracovatelů územního plánu, ale hlavně prověření možnosti 

zpracování územního plánu v ArcGis, v datovém modelu, který vytvořily  

T-MAPY spol. s.r.o ve spolupráci s urbanisty a také zástupci Moravskoslezského kraje.  

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2.4 Územní plán, územní plán obce se pořizuje 

a vydává vždy pro celé správní území obce. Vzhledem k tomu, že k.ú. Jarkovice a k.ú. 

Vlaštovičky náleží do správního území statutárního města Opavy, které sestává z 16 

katastrálních území, je územní plán v diplomové práci zpracován pouze pro tato dvě 

katastrální území. 

 

 

7.1 Údaje o katastrálním území Jarkovice a katastrálním 

 území Vlaštovičky 

 Prvním krokem pro zpracování územního plánu bylo získání katastrální mapy pro 

řešené území. Tato mapa mi byla poskytnuta Urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o. na 

základě souhlasu Odboru hlavního architekta a územního plánu Statutárního města Opavy. 

 Nahlížením do katastru nemovitostí jsem si zjistil základní údaje o jednotlivých 

pozemcích, tj. především účel stávajícího využívání pozemků a to včetně pozemků 

stavebních. Velkou pomocí pro získání přehledu o stavu území je možnost propojení 
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katastrální mapy s orotofotosnímkem, který je obzvlášť velkou pomocí při vyhodnocování 

stavu nezastavěného území. 

 Údaje získané na katastru nemovitostí však nejsou pro tvorbu územního plánu 

dostačující a je nutné je doplnit pochůzkou v terénu a dále je upřesnit. Především se 

upřesňuje využívání staveb a pozemků v zastavěném území. Kromě využití pozemků je 

dále např. sledováno k jakému účelu jsou užívány stavby pro výroby, tedy o jaký druh 

výroby se jedná, jakému účelu slouží stavby občanského vybavení. Orientačně je také 

sledována výšková hladina zástavby, průhledy zastavěným územím do krajiny, stavební 

dominanty v území, památky v území atd.  

 Při pochůzce v terénu se také dá alespoň částečně ověřit také technická 

infrastruktura v území, např. umístění vodojemů, trafostanic apod. 

 

 

7.2 Územně analytické podklady a rozbor udržitelného 

 rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou 

 působností Opava 

 Při zpracování územních plánů obcí získávají zpracovatelé územních plánů další 

významné informace o řešeném území z Územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru 

udržitelného rozvoje území (RURÚ) zpracovaného pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností (SO ORP).  ÚAP poskytují informace o stavu území, hlavně o technické 

infrastruktuře v území. Tyto údaje jsou získány od tzv. poskytovatelů, tj. přímo od správců 

a vlastníků sítí technické infrastruktury a orgánů veřejné infrastruktury. Tyto údaje jsou 

nezbytné z důvodu ochrany veřejných zájmů a některé jsou zároveň limitem v užívání 

území, vzhledem k tomu, že kolem sítí technické infrastruktury je zpravidla stanoveno 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo na základě příslušných zákonů a norem. Totéž se týká 

dopravní infrastruktury. Ochranná a bezpečnostní pásma se stanovují za účelem 

bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku. Dále mohou být v území územním rozhodnutím 

stanovená ochranná pásma a to kolem výrobních areálů, kolem vodních toků mohou být 

stanovená záplavová území apod. 

 Územně analytické podklady také sledují záměry na provedení změn v území.   
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 Na základě získaných informací je zpracován rozbor udržitelného rozvoje území 

a stanoveny úkoly pro územní plány obcí. 

 Územně analytické podklady (ÚAP) a Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) 

pro správní obvod obce s rozšířenou působností Opava jsem pro práci na územním plánu 

pro k.ú. Jarkovice a Vlaštovičky nezískal vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlý 

podklad, který je poskytován pouze zpracovatelům územně plánovacích dokumentací.  

 Pro účely informací o dopravní a technické infrastruktuře v území řešeném v rámci 

diplomové práce jsem použil údaje získané z platného Územního plánu města Opavy  (1) 

a některé z těchto údajů jsem dále upřesnil na základě konzultací se zpracovateli územního 

plánu Opavy a fotosnímků.  

 

 Hlavní úkoly pro zpracování územního plánu pro katastrální území Jarkovice 

a Vlaštovičky stanovené podle rozboru udržitelného rozvoje území jsou podle informací 

zpracovatelů územního plánu města Opavy tyto: 

 - Pro katastrální území Jarkovice a Vlaštovičky jsou stanoveny především 

požadavky na vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bytové výstavby za účelem 

stabilizace a případně nárůstu počtu obyvatel a zlepšení věkové struktury v sídlech. To 

znamená připravení stavebních pozemků pro mladé z obce a rodiny tak, aby se z obce 

neodstěhovávali. 

 - Dále se jedná o vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit 

v území za účelem vytváření nových pracovních míst v území řešeném územním plánem, 

což znamená posílení hospodářského rozvoje území a zmenšení nutnosti vyjíždění za prací 

z místa bydliště. Práce v místě bydliště je výhodná jak z časových důvodů, tak z důvodů 

ekonomických (nemusí být vynakládány prostředky na přepravu z místa bydliště na 

pracoviště a zpět). 

 - Při vymezení zastavitelných ploch (tj. ploch dosud nezastavěných a určených 

územním plánem k zastavění) musí být respektovány limity v území, kterými jsou 

především ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury a to jak již vybudované, tak 

navržené.  
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 - Vymezení zastavitelných ploch je nutno provádět s ohledem na ochranu dalších 

hodnot území, kterými jsou především přírodní hodnoty území a to ochrana zemědělské 

půdy, lesních pozemků, vodních ploch a vodních toků apod. a s ohledem na ochranu 

životního prostředí v řešeném území. 

 - Pro ochranu krajiny a posílení její ekologické stability je nutno navrhnout územní 

systém ekologické stability, který sestává z biokoridorů a biocenter, které jsou vzájemně 

propojeny. Územní systém ekologické stability je prvkem krajinotvorným, protierozním, 

dále slouží pro migraci zvěře a pro přenos semen rostlin. Při vymezování územního 

systému ekologické stability je nutno dodržet alespoň minimální parametry pro velikosti 

jednotlivých prvků tohoto systému, tj. délku lokálního biokoridoru do 700 m a šířku 

minimálně 15 m, lokální biocentra o ploše minimálně 4 ha. 

 - Pro dopravní obsluhu ploch vymezených pro novou výstavbu navrhnout plochy 

veřejných prostranství, v rámci kterých se navrhují tzv. místní komunikace, chodníky, 

cyklistické stezky apod. 

 - Dále je nutno územním plánem zakreslit sítě již vybudované technické 

infrastruktury a navrhnou technickou infrastrukturu, kterou je vhodné v obci vybudovat 

s ohledem na stávající stavby a plochy navržené k zastavění.  

 Jedná se o stavby a zřízení pro zásobování pitnou vodou (vodovod), stavby a 

zařízení pro likvidaci odpadních vod (kanalizaci a případně čistírnu odpadních vod), stavby 

a zřízení pro zásobování elektrickou energií (trafostanice, rozvod vysokého napětí) a 

stavby a zařízení pro zásobování plynem (plynovody a případně regulační stanice). 

 Územním plánem jsou řešeny pouze páteřní sítě technické infrastruktury, které jsou 

v případě potřeby dále řešeny podrobnější dokumentací pro konkrétní plochy a menší 

rozsah území.  

  

7.3 Hlavní výkres územního plánu pro katastrální území 

Jarkovice a katastrální území Vlaštovičky 

 Hlavní výkres obsahuje zásadní údaje potřebné pro rozhodování o dalším využívání 

území. V hranicích řešeného území je stanovena urbanistická koncepce, rozčlenění 
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zastavěného území do ploch s rozdílným způsobem využití včetně koncepce uspořádaní 

krajiny.  

 Dále výkres obsahuje vymezení zastavitelných ploch s přiřazeným funkčním 

využitím, stávající a navrženou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 Tento výkres je dále členěn do dalších výkresů podle jednotlivých témat z důvodu 

přehlednosti grafických výstupů v analogové podobě. V případě zkreslení všech jevů 

v území do jednoho výkresu dochází zpravidla k překrytí jednotlivých zobrazených jevů 

a tím k nepřehlednosti hlavního výkresu. Vzhledem k tomu, že u územních plánů se 

schvaluje analogová podoba je dobrá čitelnost výkresů nezbytná. 

 

7.3.1  Hlavní výkres - urbanistická koncepce  

 Hlavní výkres - urbanistická koncepce územního plánu pro k.ú. Jarkovice  

a k.ú. Vlaštovičky je zpracován s členěním na plochy s rozdílným způsobem využití podle 

vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

 V řešeném území jsou vymezeny plochy podle převažujícího způsobu zástavby 

zjištěného při pochůzce v terénu a údajů zjištěných na katastru nemovitostí: 

- plochy občanského vybavení 

- plochy veřejných prostranství 

- plochy smíšené obytné 

- plochy dopravní infrastruktury 

- plochy technické infrastruktury 

- plochy výroby a skladování 

- plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy zemědělské 

- plochy smíšené nezastavěného území 

 Dále jsou tyto plochy členěny podrobněji v souladu s datovým modelem Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. 
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 Datový model pro zpracování územních plánů – katalog jevů a struktura datového 

modelu pro územní plány ve formátu *.xls, Metodika zpracování ÚPD v GIS ve formátu 

*.pdf  mi byly poskytnuty Oddělením územního plánování Moravskoslezského kraje.  

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2 Územní plán a podkapitole 5.2.2 Hlavní výkres, 

je pro potřeby územního plánu dále tyto plochy členit. To je respektováno také datovým 

modelem a jeho katalogem jevů a strukturou datového modelu. 

 V datovém modelu jsou rozlišeny jevy plošné, liniové a bodové, které jsou dále 

děleny podle časového horizontu využívání území a to na plochy stavu (stabilizované 

v území, které nejsou navrženy ke změně), plochy návrhu (plochy změn v území, a to jak 

zastavěném území, tak i ve volné krajině) a případně plochy územních rezerv (jedná se 

o předpokládanou změnu v území v delším časovém horizontu).  

 Plochy územních rezerv nejsou v k.ú. Jarkovice a k.ú. Vlaštovičky vymezeny. 

 

 Charakteristika katastrálního území Jarkovice 

 K.ú. Jarkovice a k.ú. Vlaštovičky se nachází severozápadní části správního území 

města Opavy. 

 Souvislá zástavba je soustředěna v jižní části k.ú.. Tvoří ji cca 70 objektů. 

Uprostřed zástavby rodinných domů a vesnických usedlostí (cca 45 obytných staveb) je 

budova obecního úřadu. Menší podnikatelské areály jsou umístěny mezi obytnou 

zástavbou. 

 Jižní část zástavby je rozdělena silnicí ve směru Opava - Horní Benešov. Jižním 

směrem od silnice, u hranice s k.ú. Vlaštovičky, se nachází a hřbitov. 

 Přibližně 400 m severovýchodním směrem od severního okraje zástavby je 

rozsáhlejšího výrobního areálu.  

 Jižním směrem zástavba Jarkovic navazuje na zástavbu v k.ú. Vlaštovičky. 

Souvislá zástavba obce Jarkovice je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou. 

Plochy vzrostlé zeleně v krajině se vyskytují v tomto k.ú. v minimálním množství. 

 V severní části k.ú. je vymezen územní systém ekologické stability, prvky 

lokálního významu. 
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 Charakteristika katastrálního území Jarkovice a Vlaštovičky 

 Souvislá zástavba je tvořena cca 80 objekty rodinných domů a vesnických usedlostí 

a je soustředěna ve východní části k.ú., na hranici s k.ú. Jarkovice. V severní části obytné 

zástavby (cca 50 staveb) je mateřská škola, v jižní části zástavby je sociální zařízení pro 

zrakově postižené. Západním směrem od souvislé zástavby, v její těsné blízkosti je areál 

zemědělské výroby. Plochy s touto funkcí jsou vymezeny i mezi plochami smíšenými 

obytnými venkovskými. Jedná se zemědělské usedlosti ve kterých jsou chována 

hospodářská zvířata. 

 Plochy vzrostlé zeleně v krajině se vyskytují v tomto k.ú. v minimálním množství. 

Jižně od zástavby jsou menší rybníky. 

 V jižní části k.ú. je vymezen územní systém ekologické stability, prvky lokálního 

významu. 

 Území k.ú. Jarkovice a k.ú. Vlaštovičky je podle převažujícího způsobu využívání 

jednotlivých pozemků rozčleněno do níže uvedených ploch se stabilizovaným využíváním, 

tj. ploch stavu a dále jsou některé funkce dále rozvíjeny dle požadavků zástupců obce jako 

plochy návrhové. 

 

 V Hlavním výkrese - urbanistické koncepci (viz volná příloha č. 1) jsou 

vymezeny dále uváděné plochy s rozdílným způsobem využití: 

název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha smíšená obytná 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

 

jedná se o zástavbu rodinnými domy, vesnickými 

usedlostmi s hospodářským zázemím a menšími 

dílnami. 

datový model - tématický blok S01 - plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů plocha smíšená obytná vesnická (SO.3) 

JEV_ID 105100 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

SO.3 - plocha smíšená obytná vesnická 
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charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

plochy určené pro smíšené využití vesnického 

charakteru, pro bydlení s vyšším podílem 

hospodářské složky (zemědělská a řemeslná 

výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena 

s jinými funkcemi. 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

SO3_smisena_obytna_vesnicka_P_S 

SO3_smisena_obytna_vesnicka_P_N 

 
 
 
název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha občanského vybavení 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

jedná se o stávající sociální zařízení pro slabozraké 

občany v k.ú. Vlaštovičky. 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů plocha veřejné vybavenosti - sociální služby, péče 

o rodinu (OV.2) 

JEV_ID 101600 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

OV.2 – plocha pro sociální služby, péče o rodinu 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

plochy zahrnují pozemky pro zařízení sociální 

péče a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství. 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

OV2_soc_sluzby_pece_o_rodinu_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 
 
 
název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha občanského vybavení 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

plocha pod kapličkou 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů plocha veřejné vybavenosti - kultura (OV.4) 
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JEV_ID 101800 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

OV.4 – plocha pro kulturu 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy zahrnují pozemky pro kulturní zařízení  

a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

OV4_kultura_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 
 
 
název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha občanského vybavení 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

plocha obecního úřadu 

 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha veřejné vybavenosti - veřejná správa 

(OV.5) 

JEV_ID 101900 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

OV.5 – plocha pro veřejnou správu 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy zahrnují pozemky pro veřejnou správu 

(úřady obecní, okresní, krajské, ministerstva, 

apod.) a soudů včetně pozemků související 

dopravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

OV5_verejna_sprava_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 
 
 
název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha občanského vybavení 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  jedná se o stávající sportovní areál situovaný 
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v terénu převážně v k.ú. Jarkovice a přesahující do k.ú. 

Vlaštovičky 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha veřejné vybavenosti – pro tělovýchovu 

a sport (OS) 

JEV_ID 102900 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

OS – plocha pro tělovýchovu a sport 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy zahrnují pozemky pro  aktivní nebo pasivní 

sportovní činnosti a regeneraci organismu 

a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

OS_telovychova_a_sport_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 
 
 
 
název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha občanského vybavení 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

jedná se stávající hřbitov v k.ú. Jarkovice 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha veřejné vybavenosti – veřejná pohřebiště 

a související služby (OH) 

JEV_ID 102100 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

OH – plocha pro veřejná pohřebiště a pro 

související služby 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy zahrnují pozemky pro pohřbení lidských 

pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských 

ostatků - plochy hřbitovů včetně technického 

zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně, …)  

a pozemky související dopravní a technické 
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infrastruktury a veřejných prostranství 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

OH_verejna_pohrebiste_a_souvisejici_sluzby_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 
 
 
název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha výroby a skladování 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

jedná se stávající menší výrobní areály především 

s opravárenskými službami, práci s dřevem 

a sklady 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha výroby a skladování – drobná výroba 

a výrobní služby (VD) 

JEV_ID 105900 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

VD – plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

plochy určené pro drobnou průmyslovou výrobu, 

malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní 

služby a řemeslnou výrobu, s rušivými účinky na 

okolí (tj. provozy, které nelze umístit v plochách 

bydlení, veřejné a komerční vybavenosti 

a rekreace) včetně čerpacích stanic pohonných 

hmot a komerční vybavenosti související 

s funkčním využitím plochy 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

VD_drobna_vyroba_a_vyrobni _sluzby_P_S 

VD_drobna_vyroba_a_vyrobni _sluzby_P_N 

 

 

název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha výroby a skladování 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

jedná se o zemědělský výrobní areál se sklady pro 

zemědělské produkty a mechanizační středisko 
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datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha výroby a skladování – plochy pro 

zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) 

JEV_ID 106000 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

VZ – plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy určené pro zemědělskou živočišnou 

a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, 

zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou 

výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství 

a zpracování dřevní hmoty včetně komerční 

vybavenosti související s funkčním využitím 

plochy 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

VZ_zemedelska_a_lesnicka_vyroba_P_S 

VZ_zemedelska_a_lesnicka_vyroba_P_N 

název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

Plocha dopravní infrastruktury 

 

charakteristika plochy  jedná se o plochu silnice I. třídy   

 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava 

(DS) 

JEV_ID 103200 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

DS – plocha pro silniční dopravu 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla  

silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy  

a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně  

též místních komunikací III. třídy, které nejsou 

zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků,  

na kterých jsou umístěny součásti komunikace, 

například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty  
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a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky 

staveb dopravních zařízení a dopravního  

vybavení, například autobusová nádraží,  

terminály, odstavná stání pro autobusy  

a nákladní automobily, hromadné a řadové  

garáže a odstavné a parkovací plochy, areály 

údržby pozemních komunikací, čerpací stanice 

pohonných hmot 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

DS_doprava_silnicní_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

 

 

název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plochy vodní a vodohospodářské 

 

charakteristika plochy dle pochůzky 

v terénu 

plochy vodních toků a vodních nádrží - rybníků 

s chovných a okrasných s krajinotvorným 

významem 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha vodní a vodohospodářská - vodní toky 

(WT)  

JEV_ID 106400 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

WT - vodní plocha / tok 

 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

WT_vodní_plocha_tok_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

 

vyhláškou č. 501/2006 Sb. nejsou definovány  

plochy zeleně. Územním plánem pro  

k.ú. Jarkovice a k.ú. Vlaštovičky jsou vymezeny 
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plochy zeleně soukromé - zahrad a plochy zeleně  

s funkcí ochrannou proti negativním vlivům  

z provozovaných činností  v zemědělském areálu. 

charakteristika plochy dle pochůzky 

v terénu 

plochy soukromé zeleně - zahrad a navržené 

plochy po obvodu zemědělského výrobního areálu 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů 

 

plocha sídelní zeleně - zeleň ostatní a specifická 

(ZX) 

JEV_ID 106900 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

ZX - zeleň ostatní a specifická 

 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

ZX_zelen_ostatni_a_specificka_P_S 

ZX_zelen_ostatni_a_specificka_P_N 

název plochy podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

plocha technické infrastruktury 

 

charakteristika plochy   plocha vymezená pro výstavbu čistírny odpadních 

vod a plocha stávajícího vodojemu 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů plocha technické infrastruktury (T) 

JEV_ID 103800 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

T- plocha technické infrastruktury 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy technické infrastruktury zahrnují zejména 

pozemky vedení,  staveb a  s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, 

například vodovodů, vodojemů, kanalizace, 

čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro 

nakládání s odpady, trafostanic, energetických 

vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné 

komunikační sítě, elektronických komunikačních 

zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. 

Součástí těchto ploch mohou být i pozemky 
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související dopravní infrastruktury. Plochy 

technické infrastruktury se obvykle samostatně 

vymezují v případech, kdy využití pozemků pro 

tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do 

ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití 

těchto pozemků není možné. V ostatních případech 

se v plochách jiného způsobu využití vymezují 

pouze trasy vedení technické infrastruktury 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

T_technicka_infrastruktura_P_S 

T_technicka_infrastruktura_P_N 

 

 

název plochy podle vyhlášky 

501/2006Sb. 

plocha veřejných prostranství 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

jedná se o plochy místních komunikací, včetně 

ploch autobusových zastávek 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů plocha veřejných prostranství (P) 

JEV_ID 104500 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

P - plocha veřejných prostranství 

 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

P_verejne_prostranstvi__P_S 

P_verejne_prostranstvi__P_N 

 

 

název plochy podle vyhlášky 

501/2006Sb. 

plochy smíšené nezastavěného území 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

pozemky přirozených a přírodě blízkých 

ekosystémů (vzrostlá zeleň na zemědělské půdě, 

zeleň podél vodních toků a ploch) 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů plocha smíšená nezastavěného území (S) 
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JEV_ID 108300 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

S - plocha smíšená nezastavěného území 

 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

SN_smiseneho_a_nezastaveneno_území_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

název plochy podle vyhlášky 

501/2006Sb. 

plochy zemědělské 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

pozemky zemědělsky obhospodařované, tj. orná 

půda a trvalé travní porosty (louky a pastviny) 

datový model - tématický blok S01 - plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů plocha zemědělská (Z) 

JEV_ID 107500 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

Z - plocha zemědělská 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

 

plochy zemědělské zahrnující zemědělské 

pozemky tříděné podle druhů, včetně polních 

cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních 

úprav. Plochy zemědělské se obvykle  

samostatně vymezují za účelem zajištění  

podmínek pro převažující zemědělské využití. 

Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky 

zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, 

zařízení a jiných opatření pro zemědělství 

a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

ZZ_ zemedelska_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

název plochy podle vyhlášky plocha lesní 
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501/2006Sb.  

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

jedná se o lesů velmi malého rozsahu 

 

datový model - tématický blok S01- plochy s rozdílným způsobem využití 

název plochy podle katalogu jevů Plocha lesní (L) 

JEV_ID 107700 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

L - plocha lesní 

 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

L_lesni_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

název plochy podle vyhlášky 

501/2006Sb. 

plocha přírodní 

 

charakteristika plochy dle pochůzky  

v terénu 

jedná se o pozemky zemědělsky obhospodařované 

půdy částečně se vzrostlou zelení, vhodné 

k vytvoření územního systému ekologické  

stability 

datový model - tématický blok S02 - přírodní hodnoty - ochrana 

název plochy podle katalogu jevů plocha přírodní (P) 

JEV_ID 107300 

název jevu dle 

struktury_DM_UPD_GIS 

P – plocha přírodní 

 

charakteristika plochy podle katalogu 

jevů 

plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za 

účelem zajištění podmínek pro ochranu  

přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou 

ochranou krajinného rázu.  

Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky 

národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně  

chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních 

zvláště chráněných územích, pozemky evropsky 

významných lokalit včetně pozemků smluvně 

chráněných, pozemky biocenter  a výjimečně 

pozemky související dopravní a technické 
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infrastruktury 

vrstva v DM - stav 

vrstva v DM - návrh 

nevyskytuje se v řešeném území 

USES_uses_P_N 

 

 

 

 

 

 

7.3.2  Hlavní výkres - koncepce dopravy  

V Hlavním výkrese - koncepci dopravy (viz volná příloha č. 2) je zobrazena 

stávající a navržená dopravní obsluha území  a to od silniční sítě, přes místní komunikace 

po komunikace účelové. 

Dále jsou zobrazeny izochrony dostupnosti od autobusových zastávek a ochranné 

pásmo silnice. 

 Katastrálním územím Jarkovice prochází trasa silnice I. třídy označená I/11.  

 Z této silnice je sjezdy napojena síť místních komunikací, která zajišťuje dopravní 

obsluhu ploch v zastavěném území k.ú. Jarkovice a k.ú. Vlaštovičky.  

 Na síť stávajících místních komunikací lze napojit navržené místní komunikace pro 

zlepšení obsluhy stávající zástavby a pro obsluhu ploch navržených k zástavbě.  

 Na síť místních komunikací navazuje síť účelových komunikací, které slouží pro 

příjezd především na zemědělsky obhospodařované pozemky. 

 Pro trasu silnice I. třídy je vymezena plocha dopravní infrastruktury - silniční 

dopravy, pro místní komunikace včetně zařízení hromadné dopravy (autobusových 

zastávek) jsou vymezeny plochy veřejných prostranství. 

 Do sítě místních komunikací jen zapojena síť účelových komunikací, které 

převážně slouží pro obsluhu zemědělsky obhospodařovaných pozemků a lesních pozemků. 

 V řešeném území se nevyskytují jiné druhy dopravy, např. železniční, tramvajové, 

vodní, letecké, ani zde nejsou specifická dopravní zařízení, např.  lanovky, vleky apod. 
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datový model - tématický blok S05 - doprava - ochrana 

charakteristiku jevu silnice I. třídy vedená v ploše dopravní 

infrastruktury - silniční dopravy (DS) 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

SD_silniceDR1_L_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

datový model - tématický blok S05 - doprava - ochrana 

charakteristiku jevu ochranné pásmo silnice I. třídy v šířce 50 m od 

krajního pruhu 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

SD_silniceDR1_op_P_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

datový model - tématický blok S05 - doprava - ochrana 

charakteristiku jevu místní komunikace pro obsluhu zastavěného území 

a zastavitelných ploch, 

účelové komunikace pro obsluhu zemědělsky 

obhospodařovaných pozemků a lesů - polní a lesní 

cesty 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

SD_mist_ucel_kom_L_S 

SD_mist_ucel_kom_L_S 

 

 

datový model - tématický blok S05 - doprava - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení hromadné dopravy - autobusové zastávky 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

SD_zarizeni_B_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

datový model - tématický blok S05 - doprava - ochrana 
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charakteristiku jevu izochrona dostupnosti (docházková vzdálenost  

k autobusovým zastávkám) 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

DD_izochrona_L_S 

nevyskytuje se v řešeném území 

 

 

 

7.3.3  Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 

V tomto výkrese (viz volná příloha č. 3) je zobrazena technická infrastruktura pro 

vodní hospodářství – zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. 

 Zásobování pitnou vodou je v Jarkovicích a Vlaštovičkách řešeno pomocí 

vodovodu, který přivádí vodu do Jarkovic i Vlaštoviček do vodojemu, ve kterém je 

akumulována voda pro zásobování pitnou vodou a dále je z tohoto vodojemu rozvedena 

vodovodními řady po obcích. Na stávající vodovodní řady navazují vodovodní řady 

navržené, ze kterých budou zásobovány vodou stavby postavené na zastavitelných 

plochách. 

 

datový model - tématický blok S06 - vodní hospodářství - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení pro zásobování pitnou vodou – vodovodní 

řady 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

ZPV_vod_rad_L_S 

ZPV_vod_rad_L_N 

 

 

datový model - tématický blok S06 - vodní hospodářství - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení pro akumulaci pitné vody - nadzemní 

vodojem 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

ZKS_zarizeni_KS_B_S 

nevyskytuje se v řešeném území 
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 Odvádění a likvidace odpadních vod zatím není v Jarkovicích ani ve Vlaštovičkách 

dořešeno. V k.ú. Jarkovice je vybudována stoka splaškové kanalizace mimo zastavěné 

území. V zastavěném území Jarkovic a Vlaštoviček zatím kanalizace vybudována není 

a odpadní vody jsou akumulovány v žumpách u jednotlivých objektů. 

 Územním plánem je navrženo vybudování kanalizačních řadů a odvádění 

odpadních vod z Jarkovic do stávající splaškové kanalizace a pro Vlaštovičky je navržena 

kanalizace s ukončením na navržené čistírně odpadních vod ve Vlaštovičkách. 

datový model - tématický blok S06 - vodní hospodářství - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení pro odvádění splaškových odpadních vod 

- kanalizační řady 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

OCOV_stoka_L_S 

OCOV_stoka_L_N 

 

 

datový model - tématický blok S06 - vodní hospodářství - ochrana 

charakteristiku jevu ochranné pásmo zařízení pro odvádění 

splaškových odpadních vod - kanalizačního řadu 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

OCOV_stoka_op_P_S 

nenavrhuje se 

 

 

datový model - tématický blok S06 - vodní hospodářství - ochrana 

charakteristiku jevu návrh čistírny odpadních vod 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

nevyskytuje se v řešeném území 

VH_kanal_objekt_B_N 

datový model - tématický blok S06 - vodní hospodářství - ochrana 

charakteristiku jevu návrh ochranného pásma čistírny odpadních vod v 

šířce 50 m 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

nevyskytuje se v řešeném území 

VH_kanal_objekt_op_P_N 
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7.3.4  Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 

V tomto výkrese (viz volná příloha č. 4) je zobrazena technická infrastruktura pro 

zásobování elektrickou energií, plynem a spojů (elektronických zařízení). 

 Zásobování Jarkovic a Vlaštoviček elektrickou energií je rozvody z trafostanic 

vybudovaných na rozvodech vysokého napětí (VN). Pro zlepšení distribuce elektrické 

energie je navržena také nová trafostanice a rozšíření této distribuční sítě. K.ú. Jarkovice 

prochází také vedení velmi vysokého napětí (VVN).  

 Informace o síti nízkého napětí nebyly získány. 

 

datový model - tématický blok S08 - energetika - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení pro zásobování elektrickou energií - 

trafostanice 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

ZEE_el_objekt_B_S 

ZEE_el_objekt_B_N 

 

 

datový model - tématický blok S08 - energetika - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení pro zásobování elektrickou energií – 

vedení vysokého napětí  – 22 kV a velmi vysokého 

napětí  – 110 kV 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

ZEE_el_vedení_L_S 

ZEE_el_vedení_L_N 

 

 

datový model - tématický blok S08 - energetika - ochrana 

charakteristiku jevu ochranná pásma elektrického vedení   

do 110 kV – 15 m,  do 22 kV – 10 m 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

EE_vedeni_el_e_op_P 

EE_vedeni_el_e_op_P_N 
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 Zásobování Jarkovic a Vlaštoviček plynem je rozvody středotlakého plynovodu, 

které jsou navrženy k rozšíření pro zastavitelné plochy.  

 Dále prochází k.ú. Jarkovice vysokotlaký plynovod  do tlaku 40 barů. 

 

datový model - tématický blok S08 - energetika - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení pro zásobování plynem – vysokotlaký 

plynovod  do tlaku 40 barů, DN 300 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

EP_plynovod_vysokotlak_L-S 

EP_plynovod_vysokotlak_L-N 

 

 

datový model - tématický blok S08 - energetika - ochrana 

charakteristiku jevu zařízení pro zásobování plynem – středotlaký 

plynovod  

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

PLN_plynovod_L_S 

PLN_plynovod_L_N 

 

 

datový model - tématický blok S08 - energetika - ochrana 

charakteristiku jevu bezpečnostní pásma zařízení pro zásobování 

plynem – vysokotlakého plynovodu  do tlaku 40 

barů  je 20 m pro DN 300, a ochranné pásmo 4 m, 

pro středotlaké plynovody je ochranné pásmo 1 m 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

EP_plynovod_op_P_S 

EP_plynovod_op_P_N 

  

Nad řešeným územím prochází trasa spojů - radioreléová trasa. 

datový model - tématický blok S09 - spojové služby - ochrana 

charakteristiku jevu radioreléová trasa 

vrstva v DM – stav 

vrstva v DM - návrh 

TEL_radioreleova_trasa_L_S 

nevyskytuje se v řešeném území 
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7.4 Výkres základního členění území pro k.ú. Jarkovice 

  a k.ú. Vlaštovičky 

 Výkres základního členění území (viz volná příloha č. 5) obsahuje hranice řešeného 

území, v tomto případně hranice katastrálních území, vymezení zastavěné území 

a vymezení zastavitelných ploch bez rozlišení funkčního využívání ploch..  

 Plochy přestavby nejsou v řešeném území navrženy.  

 Pro řešení zastavitelných ploch není navrženo zpracování územní studie nebo 

regulačního plánu. 

 Úkolem tohoto výkresu je co nejpřehlednějším způsobem zobrazit stávající rozsah 

zastavěného území a zastavitelných ploch v řešeném území v poměru k území 

nezastavěnému u kterého tento stav zachován. 

 

datový model - tématický blok S11 - vymezení území 

charakteristiku jevu hranice k.ú. Jarkovice a k.ú. Vlaštovičky vymezuje 

řešené území 

vrstva v DM – stav HVU_hranice_ku_P 

 

 

datový model - tématický blok S11 - vymezení území 

charakteristiku jevu zastavěné území (plochy se stávající zástavbou) 

vrstva v DM – stav HVU_zastav_uz_P 

 

 

datový model - tématický blok S11 - vymezení území 

charakteristiku jevu zastavitelné plochy (plochy navržené k zástavbě) 

vrstva v DM - návrh HVU_zastavit_uz_P 
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7.5 Koordinační výkres pro k.ú. Jarkovice 

  a k.ú. Vlaštovičky 

 V Koordinačním výkrese (viz volná příloha č. 6) je zobrazeno komplexní řešení 

navržené územním plánem a to plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném území 

a zastavitelných plochách v souladu s Hlavním výkresem - urbanistickou koncepcí 

a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního 

zákona.  

 V řešeném území se jedná o sítě a zařízení technické infrastruktury a jejich 

ochranná pásma v souladu s Hlavním výkresem - koncepcí dopravy, Hlavním výkresem - 

koncepcí vodního hospodářství a Hlavním výkresem - koncepcí energetiky a spojů). 

 Kromě výše uvedených limitů je v tomto výkrese zobrazen také limit vyplývající 

z ochrany pozemků s funkcí lesa - ochranné pásmo lesa. 

 

datový model - tématický blok S17 - vymezení území 

charakteristiku jevu ochranné pásmo pozemků určených k plnění 

funkcí lesa - vzdálenost 50 m od pozemků lesa 

vrstva v DM - stav L_lesni_op_P_S 

 

 Sloučením poměrně velkého množství informací do jednoho výkresu sice dělá tento 

výkres trochu nepřehledným, ale po druhé stránce má poměrně dobrou vypovídací 

schopnost o omezeních vyplývajících z vedení tras sítí technické infrastruktury a z dopravy 

vůči zastavěnému území a zastavitelným plochám a jiných druhů ochrany, v případě území 

Jarkovic a Vlaštoviček ochrany lesů.  

 Z tohoto důvodu je to patrně nejčastěji využívaný výkres jak na obecních úřadech, 

tak jako první zdroj informací na stavebních úřadech a občany na webových stránkách obcí. 
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8 SMĚRNICE INSPIRE 

 Pro Evropu byla vydána směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial 

InfoRmation in the Europen) - Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES, 

o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), 

byla přijata dne 14. března 2007. (5) 

 Jedná se o směrnici Evropské komise, jejímž cílem je „vytvořit evropský 

legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových 

informací“. Jde o vytvoření evropského GISu bez hranic, a to jak mezi jednotlivými 

členskými státy EU, tak na jednotlivých úrovních státní správy. V INSPIRE nejsou 

stanoveny žádné nové evropské standardy, spíše se předepisuje využití těch stávajících. 

 INSPIRE je ve všech zemích EU předepsána zákonem, dá se tedy předpokládat, že 

po její postupné implementaci do zákonů jednotlivých států bude mít předepsaná 

standardizace úspěšnou budoucnost. (8) 

Základní principy INSPIRE: 

• data budou sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu 

tak děje nejefektivněji,  

• možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi 

mnoha uživateli a aplikacemi,  

• prostorová data budou vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími 

dalšími úrovněmi,  

• prostorová data budou dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich 

rozsáhlé využití , 

• vytvořit snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení 

vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých 

podmínek je možné tato data využít. 

 

 V celé EU tedy probíhá proces zavedení směrnice EU INSPIRE do legislativ 

jednotlivých členských států včetně standardizace sledovaných jevů dosud nějakým 

způsobem stabilizovaných v jednotlivých zákonech a případně normách. V návaznosti na 

tento proces se zvyšuje i stupeň závaznosti jednotlivých metodik.  
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 Prostorová data mají významnou úlohu při rozhodování vlády, organizací 

i jednotlivců. Kvalitní zdroje informací mají vliv na plánovaní politiky pro zemědělství, 

průmysl, dopravu, technickou infrastrukturu a strategické plánovaní. Dostatek informací 

a zmapování je nezbytné i pro efektivní vývoj tržního hospodářství.  

 S ohledem na členství ČR v EU je nutno zvládnout tyto procesy i na evropské 

úrovni. Je nezbytné respektovat požadavky evropské komise pro politiku územního 

plánování a rozhodovací strategie. Významné jsou údaje o rozvoji dopravní sítě, technické 

infrastruktury, která přesahuje hranice států, údaje o životním prostředí a ochraně krajiny. 

 Zvládnutí těchto procesů na evropské úrovni není možné bez určité úrovně 

harmonizace. Každá země má pro své mapy jiná měřítka, jiné souřadnicové systémy, 

používá jiná zobrazení, jiné formáty dat atd. Každá země tedy bude mít minimální typy 

dat, ke kterým budou mít uživatelé přístup a budou si moci připojit požadovanou oblast. 

 Předpokládá se, že bude vytvořen jeden webový portál, kde budou přístupná již 

existující data. Pokud minimální rozsah dat v členských státech EU není dosud vytvořen, 

budou muset tyto státy takové sady dat vytvořit. Datové sady budou muset vyhovovat 

standardům, které zajistí možnost spojení s daty z jiných zemí a z různých měřítek. 

Výhody pro evropskou komisi jsou zřejmé. Pokud stát dovolí větší využívání prostorových 

dat, budou zde nesporné výhody i pro občany. Občané by mohli kontrolovat např. využití 

územního plánovaní, zapsání vlastnictví, nalezení nejbližší banky apod. např. s použitím 

mobilního telefonu. 

 V této fázi je nutné zajistit koordinaci na úrovni evropského společenství podle 

implementačních pravidel odsouhlasených většinou členských států. Podle této směrnice 

každý členský stát určí kontaktní místo, obvykle orgán veřejné správy, který bude 

odpovídat za styk S komisí v záležitostech týkající se této směrnice. Do 15. května 2010 

měly zaslat členské státy Komisi zprávu o zavádění a využití svých infrastruktur pro 

prostorové informace. K výsledkům tohoto sledování mají Komise a veřejnost nepřetržitý 

přístup. V přílohách I – III INSPIRE jsou uvedena témata prostorových dat, která budou 

sledována v rámci INSPIRE. (viz Přílohy I. - III. INSPIRE). 

 Každé tři roky, poprvé nejpozději 15. května 2013, zašlou členské státy Komisi 

zprávu obsahující aktualizované informace o způsobu koordinace mezi veřejnými 

poskytovateli a uživateli souborů prostorových dat, informací o využití infrastruktury pro 
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prostorové informace, dohody o sdílení dat mezi orgány veřejné správy a nákladů a přínosů 

spojených s prováděním této směrnice. 

 V této souvislosti je třeba ale konstatovat, že pro většinu sledovaných jevů 

uvedených v přílohách INSPIRE chybí v České republice předpisy použitelné pro tyto 

aplikace (včetně identifikace entit zobrazovaných na mapových podkladech) a předpisy pro 

celostátně použitelný standard, který by vyhovoval směrnici INSPIRE. (5) 

 Tyto okolnosti se budou promítat do zadání na vytvoření standardů v několika 

úrovních: 

• jednotnou, jednoznačnou a stabilizovanou metodikou popisů sledovaných jevů, 

• grafickou prezentací sledovaných jevů graficky zobrazitelných a to v mapové, 

případně schématické úrovni, datově provázané s metadaty a pasportními údaji. 

 Pro praktický postup při vytváření standardů mají význam i implementační pravidla 

této směrnice.  

 Fáze transpozice začala schválením směrnice a trvala po dobu dvou let. Během nich 

byla směrnice transponována do národní legislativy (zákon č. 380/2009 Sb., ze dne 8. října 

2009, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

a další zákony) a současně vzniknul implementační plán, jak splnit do roku 2013 

požadavky, které na nás klade text směrnice. (9) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 
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 Zpracování územních plánů obcí a měst, ale i navazujících dokumentací, ať už 

nadřazených (zásady územního rozvoje pro kraje), nebo následujících po zpracování 

územního plánu (územních studií nebo regulačních plánů), včetně zpracovávaných 

podkladů, které jsou dále využívány pro územně plánovací činnost (územně analytické 

podklady kraje, územně analytické podklady správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností) vyžaduje čím dál větší a kvalitnější provázanost a to za účelem koordinační 

činnosti v území s ohledem na nezbytné informace o území, především znalost jak bude 

území dále využíváno a jaké jsou limitní prvky v území omezující jeho využívání. 

 Zdánlivě nesouvisejícím, ale v současné době závažným požadavkem je nutnost 

digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací v rámci krajů, ale lépe České 

republiky, sjednoceným způsobem za účelem možnosti rychlého a co nejméně 

problémového propojení informací o jednotlivých katastrálních územích do větších celků.  

A to je úkolem dobrého datového modelu, který umožní naplnění tohoto cíle. 

 Jak lze datový model využít jsem prověřoval v této diplomové práci. Jednalo se sice 

o zpracování výkresové části územního plánu dvou menších katastrů, ale i z této práce je 

zřejmé, že datový model může být významným přínosem pro zjednodušení práce 

a slučování informací i pro rozsáhlé územní celky. Je jednoznačné, že bude nutno na 

základě zkušeností urbanistů a GIS pracovníků s různými datovými modely v rámci 

republiky vytvořit jeden datový model, který  bude nutno průběžně aktualizovat, ale pomocí 

kterého se bude vytvářet "informační banka" o území České republiky a následně nebude 

problematické poskytnou tyto informace podle směrnice INSPIRE pro veřejnost 

a organizace v rámci EU. 
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Příloha: Republikové priority stanovené Politikou územního rozvoje ČR 2008 

- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
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jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 

které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 

hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 

s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 

třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 

celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 

tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také 

UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006)  

- Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 

mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky 

a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 

segregace nebo snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR 

ČR 2006) 

- Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 

přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 

které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území 

je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel 

a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 

spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu 

s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

- Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 

strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto 

územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006)  

- Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro 

posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 

konkurence-schopnost. (Viz také UAEU, část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 

2006)  
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- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 

využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006). Cílem je účelné 

využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu 

a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 

negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 

do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 

respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 

prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 

Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 

ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 

funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 

V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 

s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití 

přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině).  

- Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 

nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 

v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 

území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené ob-

novy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí 

velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik 

a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; 

viz také čl. 23 PÚR ČR 2006)  

- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 

cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování 
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a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 

ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky 

(např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)  

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území 

a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 

umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny 

a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny, je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 

tato zařízení souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření nových 

úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li 

součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné 

zástavby hlavních center osídlení. 

- Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 

a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy 

a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových 

os. (Viz také Lipská charta, bod II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové 

výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní 

infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti 

a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 

hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 

formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) 

s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 

území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené 

retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 

alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 

PÚR ČR).  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 

povodní.  
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- Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 

veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 

rizika vzniku povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)  

- Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území 

a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet 

rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 

regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 

obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech 

a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 

14, 15)  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) 

k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 

atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UA-EU, část III. 3 

čl. 18, 19)  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 

i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 

efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako 

řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)  

- Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 

požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 

veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 

infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

(Viz také Lipská charta, bod I. 1)  

- Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 

vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu 

umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, 

veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. 

Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
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podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také 

Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)  

- Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních 

vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 

v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)  

- Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné 

výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace 

jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování 

území energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)  

- Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu 

ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské 

struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch 

přestavby. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Sledované jevy stanovené přílohou č. 1A k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  

1) Zastavěné území 

2) Plochy výroby 
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3) Plochy občanského vybavení 

4) Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 

5) Památková rezervace včetně ochranného 

6) Památková zóna včetně ochranného pásma 

7) Krajinná památková zóna 

8) Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

9) Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

10) Památka UNESCO včetně ochranného pásma 

11) Urbanistické hodnoty 

12) Region lidové architektury 

13) Historicky významná stavba, soubor 

14) Architektonicky cenná stavba, soubor 

15) Významná stavební dominanta 

16) Území s archeologickými nálezy 

17) Oblast krajinného rázu a její charakteristika 

18) Místo krajinného rázu a jeho charakteristika 

19) Místo významné události 

20) Významný vyhlídkový bod 

21) Územní systém ekologické stability 

22) Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 

23) Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 

24) Přechodně chráněná plocha 

25) Národní park včetně zón a ochranného pásma 

26) Chráněná krajinná oblast včetně zón 

27) Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

28) Přírodní rezervace 

29) Národní přírodní památka včetně ochranného pásma 

30) Přírodní park 

31) Přírodní památka včetně ochranného pásma 

32) Památný strom včetně ochranného pásma 

1) Biosférická rezervace UNESCO, GEOPARK UNESCO 

2) NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita 
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3) NATURA 2000 – Ptačí oblast 

4) Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním 

významem 

5) Lesy ochranné 

6) Lesy zvláštního určení 

7) Lesy hospodářské 

8) Vzdálenost 50 m od okraje lesa 

9) Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

10) Hranice biochor 

11) Investice půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

12) Vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 

13) Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

14) Zranitelná oblast 

15) Vodní útvar povrchových, podzemních vod 

16) Vodní nádrž 

17) Povodí vodního toku 

18) Záplavové území 

19) Aktivní zóna záplavového území 

20) Území určené k rozlivům povodní 

21) Území zvláštní povodně pod vodním dílem 

22) Objekt zařízení protipovodňové ochrany 

23) Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 

24) Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 

25) Dobývací prostor 

26) Chráněné ložiskové území 

27) Chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry 

28) Ložiska nerostných surovin 

29) Poddolovaná území 

30) Sesuvná území a území jiných geologických rizik 

31) Stará důlní díla 

32) Staré zátěže území a kontaminované plochy 

33) Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
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34) Odval, výsypka, odkaliště, halda 

35) Technologické objekty zásobování vodou včetně ochranných pásem 

36) Vodovodní síť včetně ochranných pásem 

37) Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranných pásem 

38) Síť kanalizačních stok včetně ochranných pásem 

39) Výroba elektřiny včetně ochranných pásem 

40) Elektrické stanice včetně ochranných pásem 

41) Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranných pásem 

42) Technologické objekty zásobování plynem včetně ochranných a bezpečnostních 

pásem 

43) Vedení plynovodů včetně ochranných a bezpečnostních pásem 

44) Technologické objekty zásobování jinými produkty včetně ochranných pásem 

45) Ropovod včetně ochranných pásem 

46) Produktovod včetně ochranných pásem 

47) Technologické objekty zásobování teplem včetně ochranných pásem 

48) Teplovody včetně ochranných pásem 

49) Elektronické komunikační zařízení včetně ochranných pásem 

50) Komunikační vedení včetně ochranných pásem 

51) Jaderná zařízení 

52) Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěním nebezpečnými 

látkami 

53) Skládky včetně ochranných pásem 

54) Spalovna včetně ochranného pásma 

55) Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 

56) Dálnice včetně ochranného pásma 

57) Rychlostní silnice včetně ochranného pásma 

58) Silnice I. třídy včetně ochranného pásma 

59) Silnice II. třídy včetně ochranného pásma 

60) Silnice III. třídy  včetně ochranného pásma 

61) Místní a účelové komunikace 

62) Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

63) Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 
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64) Koridor vysokorychlostní železniční trati 

65) Vlečka včetně ochranného pásma 

66) Lanová dráha včetně ochranného pásma 

67) Speciální dráha včetně ochranného pásma 

68) Tramvajová dráha včetně ochranného pásma 

69) Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 

70) Letiště včetně ochranného pásma 

71) Letecká stavba včetně ochranného pásma 

72) Vodní cesta 

73) Hraniční přechod 

74) Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 

75) Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 

76) Vojenský újezd 

77) Vymezené zóny havarijního plánování 

78) Objekty civilní ochrany 

79) Objekt požární ochrany 

80) Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 

81) Ochranné pásmo hřbitova, krematoria 

82) Jiná ochranná pásma 

83) Ostatní veřejná infrastruktura 

84) Počet dokončených bytů 

85) Zastavitelné plochy 

86) Jiné záměry 

87) Další dostupné informace 

 

 

 

Příloha č. I - III. INSPIRE 

Příloha č. I INSPIRE 
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1. souřadnicové referenční sytémy – systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy 

prostorovým informacím pomocí souboru souřadnic (x, y, z) nebo zeměpisné šířky, 

zeměpisné délky a výšky, vycházející z údajú polohových a výškových geodetických 

systémů.  

2. zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (harmonizovaná souřadnicová síť 

s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk souřadnicové 

sítě a společným vztažným bodem). 

3. zeměpisné názvy – jména oblastí, regionů, míst, velkoměst, předměstí, měst nebo sídel 

nebo jakýchkoli zeměpisných nebo topografických útvarů veřejného zájmu nebo 

historického významu. 

4. správní jednotky – správní jednotky rozdělující území, ve kterém členské státy mají 

nebo vykonávají svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy, 

oddělené správními hranicemi. 

5. adresy – poloha nemovitostí podle adresních identifikátorů, obvykle pomocí názvu 

ulice, čísla domu, poštovního směrovacího čísla.  

6. katastrální parcely – území vymezená v katastru nemovitostí nebo v obdobném 

měřítku. 

7. dopravní sítě – silniční, železniční, letecké a vodní dopravní sítě a související 

infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi jednotlivými sítěmi. Zahrnují rovněž 

transevropskou dopravní síť, jak je vymezena v rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro 

rozvoj transevropské dopravní sítě a v budoucích změnách uvedeného rozhodnutí. 

8. vodopis – přírodní prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi 

souvisejících těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí. Případně v souladu 

s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rada 2000/60(ES ze 

dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní 

politiky a v podobě sítí. 

9. chráněná území – území určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních 

předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních 

cílů jejich ochrany. 

 

Příloha č. II INSPIRE 



Bc. Martin Fusek: Popis tvorby územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS 
 

 

2011 88

1. nadmořská výška – digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. 

Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru. 

2. krajinný pokryv – fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle 

vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených 

oblastí, mokřadů, vodních ploch. 

3. ortofotosnímky – obrazová data pořízená satelitními nebo leteckými čidly vztažená 

k zemskému povrchu pomocí zeměpisné soustavy souřadnic. 

4. geologie – geologie charakterizovaná podle složení a struktury. Zahrnuje skalní 

podloží, zvodně a geomorfologii. 

 

Příloha č. III INSPIRE 

1. statistické jednotky – jednotky pro šíření nebo používání statistických informací. 

2. budovy – zeměpisná poloha budov. 

3. půda - půda a její podloží popsané podle hloubky, zrnitosti, struktury a obsahu částic 

a organického materiálu, podílu skeletu, erozí, případně průměrného sklonu svahu 

a očekávané kapacity jímavosti vody.  

4. využití území – území popsané podle své současné a plánované funkce nebo 

společenské-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, 

lesnické, rekreační). 

5. lidské zdraví a bezpečnost – zeměpisné rozložení převládajícícho výskytu 

patologických stavů (alergií, rakovin, nemocí dýchycího ústrojí atd.), informace o 

dopadu na zdraví (biomarkery, pokles plodnosti, epidemie) nebo životní podmínky 

(únava, stres atd.) související přímo (znečištění ovzduší, chemikálie, ztenčování 

ozonové vrstvy, hluk atd.) nebo nepřímo (potraviny, geneticky modifikované organismy 

atd.) s kvalitou životního prostředí.  

6. veřejné služby a služby veřejné správy – zahrnují zařízení, jako například kanalizace, 

nakádání s odpady, zásobování energií a zásobování vodou, správní a sociální státní 

služby, jako např. veřejnou správu, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice. 

7. zařízení pro sledování životního prostředí – rozmístění a rovoz zařízení pro sledování 

životního prostředí zahrnuje pozorování a měření emisí, stavu složek živnotního 

prostředí a dalších ukazatelů ekosystému (druhové rozmanitosti, ekologických 

podmínek rozstlinstva atd.) orgány veřejné správy nebo jejich jménem. 
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8. výrobní a průmyslová zařízení – místa s půmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která 

se vztahuje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci 

a omezování znečištění, a zařízení na jímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.  

9. zemědělská a akvakulturní zařízení – vybaveni a zařízení zemědělské výroby (včetně 

zavlažovacích systémů, skleníků a stájí)  

10. rozložení obyvatelstva – demografie, tj. zeměpisné rozložení osob, včetně chrakteristik 

obvatelstva a druhů činnosti, seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní 

jednotky nebo jiné analytické jednotky. 

11. správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky podávající hlášení – 

oblasti spravované, regulované nebo používané pro hlášení na mezinárodní, evropské, 

celostátní, regionální nebo místní provni. Zahrnuje skládky, pásma hygienické ochrany 

vodních zdrojů, oblasti zranitelné dusičnany, regulované plavební dráhy na moři nebo 

rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách, oblsti pro ukládání odpadů, pásma 

s omezením hladiny hluku, povolená průzkumná a těžební zařízení, oblasti povodí, 

příslušné jednotky pro podávání hlášení a pásma pobřežní správy. 

12. oblasti ohrožené přírodními riziky – zranitelné oblasti označené podle přírodního 

nebezpečí (všechny povětrnostní, hydrologické, sesimické a sopečné úkazy, jakož i 

ničivé požáry, které mohou mít vzhledem ke svému výskytu, závažnosti a četnosti 

vážný dopad na společnosti),např. povodně, sesuvy a sesdání půdy, laviny, lesní 

požáry, zemětřesení, sopečné výbuchy. 

13. stav ovzduší – fyzikální stav ovzduší. Zahrnuje prostorová data založená na měřeních, 

modelech nebo jejich kombinaci, jakož i místa měření. 

14. zeměpisné meteorologické prvky – povětrnostní podmínky a jejich měření: srážky, 

teplota, výpar z půdy a rostlinného pokryvu, rychlost a směr větru. 

15. zeměpisné oceánografické prvky – fyzikální stav oceánů (proudy, slanost, výška 

 vln atd.). 

16. mořské oblasti fyzikální stav moří a slaných vod rozdělených do regionů a subregionů 

se společnými vlastnostmi. 

17. bioregiony – oblasti s poměrně stejnorodými ekologickými podmínkami a společnými 

vlastnostmi. 

18. stanoviště a biotopy - zeměpisné oblasti vyznačující se zvláštními ekologickými 

podmínkami, procesy, strukturami a životně důležitými funkcemi, které skýtají 



Bc. Martin Fusek: Popis tvorby územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS 
 

 

2011 90

fyzickou podporu organismům, které v nich žijí. Zahrnují pozemské a vodní oblasti 

rozlišené podle zeměpisných, abiotických a biotických prvků, přirozené i částečně 

přirozené povahy. 

19. rozložení druhů – zeměpisné rozložení výskytu živočichů a rostlinných druhů 

seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické 

jednotky. 

20. energetické zdroje – energetické zdroje, včetně uhlovodíků, vodní energie, bioenergie, 

sluneční a větrné energie atd., případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkající 

se rozsahu zdroje. 

21. nerostné suroviny – nerostné suroviny, včetně kovových rud, průmyslových surovin 

atd., případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkající se rozsahu zdroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


