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Anotace  

Územně analytické podklady se s platností Stavebního zákona č. 183/2006 staly 

novým nástrojem územního plánování. Cílem územně analytických podkladů je zabezpečit 

shromáţdění údajů o území, jejich vhodné uloţení v datovém skladu a následné vyhodnocení 

území - hodnoty, záměry, problémy, limity- v rozsahu obce s rozšířenou působností (dále 

ORP) a zpracování rozborů udrţitelného rozvoje (dále RURÚ). Zpracované údaje o území 

 a jejich rozbory se stávají základem pro nové územní plány obcí. V práci je popsán stav 

správy dat územně analytických podkladů v podmínkách ORP Litoměřice, postupný vývoj 

 a moţnosti do budoucna. Součástí práce je ukázka zpracování vzorku dat a návrh na další 

vyuţití dat v rámci informačního systému úřadu.  

Klíčová slova: ÚAP, data, GIS, informační systém 

Summary 

With the passing of the Building Act No. 183/2006 Coll., land survey data have become 

a new instrument for land use planning. Land survey data are used to gather information about 

a given piece of land, to ensure appropriate storage of the information in a data storage, and to 

carry out the assessment of land - values, project intent, problems and limits - within the 

scope of a municipality with extended powers and the processing of analyses for sustainable 

development. The processed data about land and their analyses become the foundation for 

new land use plans designed by municipalities. This thesis describes the conditions of land 

survey data administration in Litoměřice, a municipality with extended powers, along with its 

current development and future outlook. An example of sample data processing and a 

proposal for further use of data within the information system of the local municipality are 

included in this work. 

Keywords: land survey data, data, GIS, information system 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

A3  Standardní rozměr papíru, rozměr  297 × 420 mm 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BD  Vlastní vektorový formát dat systému GRAMIS 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČEPS 
 Česká přenosová soustava, společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu    
ČR 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DKM  Digitální katastrální mapa 

DM  Datový model 

EU  Evropská unie 

GEONAMES  Standardizované názvosloví Základní mapy ČR 1 : 10 000 

GEOSTORE  GIS system firmy GEOVAP, v tomto případě ve formě webového portálu 

GIS  Geografická informační systém 

HGF  Hornicko-geologická fakulta 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IS  Informační systém 

ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 

KČT  Klub českých turistů 

KÚ ÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 

MAWIS  Mapový portál MAWIS, vyvinut společností Hrdlička spol. s. r. o. 

MHD  Městská hromadná doprava 

NPÚ  Národní památkový ústav 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

ROP 
 Regionálního operační program, určený pro čerpání prostředků z fondů Evropské  
Unie 

RURÚ  Rozbor udržitelného rozvoje území 

RZM10  Rastrová základní mapa 1:10 000 



 

   

 

  

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, souřadnicový systém 

ÚAP  Územně analytické podklady 

ÚPD  Územně plánovací dokumentace 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ÚÚ  Údaje o území 

ÚÚP  Úřad územního plánování 

VFK  Výměnný formát katastru nemovitostí 

VŠB-TU  Vysoká škola báňská-Technická univerzita 

VÚMOP  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd 

VYK  Vektorový formát systému MYSIS 

ZABAGED  Základní báze geografických dat 

ZM10  Základní mapa 1 : 10 000 

Cizojazyčné zkratky 

CAD  Computer Aided Design 

CD  Compact Disk, optické paměťové medium 

CDR  Formát vektorové grafiky, používá  program Corel Draw 

CIT  Černobílý rastrový formát,hlavička obsahuje údaje pro umístění 

CSS  Cascading Style Sheets, kaskádové styly, standart rozšiřující HTML 

DBF  DataBase File, typ databázového souboru 

DGN  Vektorový formát společnosti Bentley Systems 

DVD  Digital Video Disc, optické paměťové medium 

DWG „Drawing“, formát souborů programu AutoCAD 

EPS 
 Encapsulated PostScript, vektorový formát souborů, využívá např. Adobe 
Illustrator,CorelDRAW 

GeoTIFF 
 TIFF(grafický souborový formát) obsahující tag s informacemi o jeho přesném 
umístění, je georeferencovaný 

GIF  Graphics Interchange Format,rastrový grafický formát 

HTML  HyperText Markup Language, značkovací jazyk 



 

   

 

  

HW  Hardware 

ICT  Information and Communication Technologies,informační a komunikační technologie 

INSPIRE  INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

JPG  Joint Photographic Experts Group, grafický rastrový formát 

MS OFFICE  Soubor navzájem integrovaných softwarových produktů společnosti Microsoft 

MXD  Mapový dokument ArcGIS, formát projektu, šablony 

NET4GAS  Dceřinná společnost RWE, provozuje plynovody 

OPEN OFFICE  Bezplatná alternativa MS Office 

PDF  Portable Dokument Format, přenosný formát dokumentu 

RWE  Německá energetická společnost 

RWE GasNet  Distribuční společnost skupiny RWE 

S-42/1983  Souřadnicový systém 

SHP  Shapefile, geoprostorový vektorový formát dat  

SW  Software 

SWOT 
 Metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné  a slabé  stránky, příležitosti  a 
hrozby  

TIFF  Grafický souborový formát 

TPS  Transaction Processing System 

VNC  Virtual Network Computing, umožňuje grafické sdílení desktopů 

WGS84/UTM  Souřadnicový systém 

WMS  Web Map Service,webová mapová služba 

XLS  Tabulkový soubor Microsoft Office Excel 

XML  Extensible Markup Language, značkovací jazyk 

ZIP  Souborový formát pro kompresi a archivaci dat 
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1 ÚVOD 

Pokud jste stavěli rodinný dům, jistě máte tu zkušenost, ţe ten Vámi vybraný musí 

být v souladu s územně plánovací dokumentací obce. Mezi nejvýznamnější územně 

plánovací dokumenty (dále ÚPD) obce patří územní plán. Bez pořízení územního plánu 

nelze vymezit např. zastavitelné plochy tzn. plochy po novou výstavbu. Územní plán 

určuje základní regulaci území, co je v území přípustné, podmíněně přípustné  

či nepovolené. Současně slouţí k ochraně a uchování kulturních hodnot či péči o ţivotní 

prostředí. Postavit dům tedy můţete pouze v zastavěném případně zastavitelném území 

obce za podmínek specifikovaných v regulativu územního plánu. 

Právě územně analytické podklady, které jsou tématem této práce, slouţí jiţ čtvrtým 

rokem jako podklad pro tvorbu územního plánu. Tvůrce územního plánu je postaven  

do situace, kdy by se měl plně spolehnout na data územně analytických podkladů. 

Vynechat dříve prováděné průzkumy a rozbory, v rámci kterých si dříve příslušná data 

opatřil a vyhodnotil sám. 

Dnes tyto údaje o území shromaţďují, vyhodnocují a poskytují obce s rozšířenou 

působností. „Mávnutím proutku“ se obce měly stát způsobilé zpracovávat, poskytovat  

a analyzovat data velkého prostorového rozsahu, datového objemu, různých formátů  

a souřadnicových systémů. Obce se staly „prostředníkem“ mezi poskytovateli dat a tvůrci 

územních plánů. I kdyţ zákon poskytování dat nařizuje, obce s rozšířenou působností 

nemohou zaručit, ţe shromáţdily a poskytují data v rozsahu správního území kompletní. 

Územně analytické podklady mají vypovídající hodnotu o spravovaném území, leţí  

v nich bohatá datová základna pro „dolování“ nových informací. Samozřejmě pouze 

v případě, ţe data budou úplná, aktualizovaná a srozumitelná.  

K volbě tématu přispělo to, ţe pracuji jako správce geografického informačního 

systému (dále GIS) ve zmiňovaném ORP a vývoj problematiky ÚAP sleduji od roku 2007.  

Práce v následujících kapitolách shrnuje problematiku ÚAP, zabývá postupným 

vývojem správy dat ÚAP v ORP Litoměřice a shrnuje aspekty, které ji ovlivňují 

(legislativa, technologie, lidé, financování). Moţnosti dalšího vyuţití dat v informačním 

systému úřadu jsou zmíněny v závěru práce. 
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1.1 Úvod do problematiky 

I přestoţe k 31. 12. 2010 proběhla úplná 1. aktualizace dat ÚAP, téma je stále 

aktuální. Všechny ORP a potaţmo i krajské úřady se potýkají se stejnou problematikou. 

Rozdíl je ve vybavení, hardwarovém, softwarovém, tak personálním včetně různorodého 

financování a podpory ze strany vedení úřadu. 

Pracovníci úřadů ORP byli postaveni novým stavebním zákonem před nesnadné 

poţadavky na jejich teoretické, ale také na praktické znalosti. Znalosti „úředníka“ na této 

pozici by neměly být „pouze“ v rozsahu poţadavků jaké jsou dnes např. na zkoušku 

způsobilosti v územním plánování (znalost Správního řádu a Stavebního zákona). 

Odborník by měl mít znalosti v rozsahu urbanismu, geografie, základních pravidel 

kartografie a také nezbytné dovednosti geoinformatika, tedy informatika se zaměřením  

na GIS a to nejlépe v jedné osobě. 

ORP Litoměřice je součástí Ústeckého kraje, na východě sousedí s Libereckým 

krajem - ORP Česká Lípa a na jihovýchodě se Středočeským krajem - ORP Mělník.  

V kaţdém ze zmíněných ORP se pouţívá jiný datový model jak pro ukládání dat ÚAP,  

tak dat ÚPD. 

 Správa dat se tedy liší kraj od kraje, v horším případě i ve dvou sousedních ORP.  

Na území Ústeckého kraje existuje snaha o vytvoření jednotné struktury dat pořízením 

datového modelu pro ÚAP a následně i ÚPD. Bohuţel někdy naráţí na nepochopení  

a neznalost úředníků a v některých případech i samotných projektantů. Pro některé se stává 

GIS potencionální hrozbou v navyklých pracovních stereotypech a zásahu do vlastního léta 

budovaného know-how. Nezanedbatelnou roli hraje i samotné financování při pořizování 

nového územního plánu. Pro samosprávy je a ještě dlouho bude hlavním výběrovým 

kritériem cena. Podhodnocení zakázky tak můţe mít vliv na kvalitu zpracovaných dat.  

Bez dotace poskytnuté např. krajem a výrazné osvěty, malé obce ještě dlouho nebudou 

chápat přínos a tedy vyšší cenu za korektně (z pohledu GIS) zpracovaná data územního 

plánu.  

Neexistence standardů v rámci struktury dat pro územní plán přináší komplikace  

i projektantům samotným. I přes dlouholeté volání po standardizaci, kaţdý jeho tvůrce má 

své navyklé postupy, metody, ale i vzhled - barvy a typy čar a ploch. Na to jiţ v roce 2000 

upozornili ve svém článku Ing. Jiří Bradáč a Ing. arch. Eva Hamrlová: „Data z více 

územních plánů nemají jednotnou strukturu, neboť ani v rámci jednotlivých týmů (firem) 

tomu není věnována patřičná pozornost a tudíž je prakticky nemožné významnějším 

způsobem pracovat s více územními plány dohromady (pokud chceme např. vyhledat 

všechny návrhové plochy bydlení); tento nedostatek je plně odstranitelný až po unifikaci na 

straně urbanistů, nicméně z 90-95 % je možné jej eliminovat vhodným použitím GIS“ [2]. 

Existence několika datových modelů ÚAP a následně datových modelů ÚPD v rámci 

ČR neulehčuje situaci zpracovatelům územních plánů. Pro získání zakázky se musí 

přizpůsobit, ale v různých byť sousedních ORP pracují s jiným datovým modelem, s jinou 

strukturou dat a mnoţstvím atributů. Rozsah a sloţitost datového modelu  Ústeckého kraje 

předurčuje jeho naplnění odbornou firmou. 

V Ústeckém kraji pouţilo při prvním zpracování ÚAP datový model pouze 7 z 16 

ORP. Nízké vyuţití mohlo být jedním z důvodů, který přiměl Krajský úřad Ústeckého 

kraje v roce 2010 k vyhotovení dohody o spolupráci v oblasti ÚAP, kde se pro zúčastněné 

ORP stalo závazkem pouţití konkrétního DM ÚAP, případně ÚPD, za vlastní finanční 
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spoluúčasti. Sady pro vizualizaci a symboliku nebyly součástí pořízení datového modelu. 

V budoucnu mohou mít data ÚAP na území Ústeckého kraje jednotnou strukturu, nicméně 

jejich výsledný vzhled – vizualizace se můţe lišit. 

Nové povinnosti pro ORP se tak staly příleţitostí pro soukromý sektor  

jak v poskytování sluţeb, tak při tvorbě nového softwaru. Ale i v případě,  

kdy se management úřadu rozhodne činnosti spojené s tvorbou ÚAP řešit částečně či zcela 

outsourcingem, by měl na straně úřadu existovat někdo, kdo umí specifikovat technické 

poţadavky pro výběrové řízení, následně vyhodnotit předloţené nabídky, byť jako odborný 

poradce výběrové komise a následně způsobilého převzít a zkontrolovat zpracované 

výstupy. Zpracování vlastními silami představuje nároky na znalosti obsluhy, neustálé 

vzdělávání, organizaci práce a rozvíjející se technologické zázemí. Vyšší nároky  

na obsluhující personál přináší uţitek v přehledu o území a o datech. Riziko spočívá 

v obměně personálu. Stejné riziko a to rostoucí závislost na dodavateli je i v případě 

úplného outsourcingu. Nebezpečí představuje ztráta klíčových znalostí. Právní 

zodpovědnost zůstává v obou případech na Úřadu územního plánování. 

 Existuje tedy zákonná povinnost pro ORP a krajské úřady tato data shromaţďovat, 

zpracovávat, zveřejňovat a poskytovat projektantům územně plánovací dokumentace, 

 ale bez celostátně jasně určeného standardu. Sledované jevy, určené přílohou č. 1 

Vyhlášky 500/2006 Sb., které vytváří hodnoty, limity i problémy v území, ale nekončí  

na administrativní hranici obce či kraje. Na to poukazují tvůrci územního plánu, pokud 

dostanou data územně analytických podkladů striktně omezená – „oříznutá“ na správní 

území obce. Lze tomu předejít poskytnutím dat ve větším rozsahu, ale pouze v případě  

ţe data „s přesahem“ jiţ byla předána poskytovatelem 

 V případě ORP Litoměřice to lze deklarovat na případě rozsáhlého chemického 

závodu v sousedním ORP Lovosice. Přestoţe samotný závod nezasahuje do ORP 

Litoměřice, jeho ochranná pásma jiţ ovlivňují přilehlé obce. V tomto případě nedošlo 

k předání ţádných dat. Nedostatek byl odhalen aţ při tvorbě zadání pro konkrétní územní 

plán. 

Cca 80 % získávaných dat jsou geodata, tedy data, se vztahem ke konkrétnímu místu  

na Zemi. Informace v nich obsaţené umoţňují vyuţít přidanou hodnotu - zobrazením 

v mapě. Ve výsledné podobě se jedná o vektorová data v různých formátech s atributovou 

sloţkou. Mezi další získávaná data patří tabulární data, výstupy z databází např. počet 

obyvatel, nezaměstnanost, ekonomická činnost, velcí znečišťovatelé, počet nově 

postavených bytů apod. 

Obce tedy získávají mnoho různorodých geoinformací a jejich vzájemná interpretace  

a vizualizace mnohdy přináší nové poznatky. Pro efektivní správu, ale také následné 

vyuţití těchto dat je nezbytností vyuţití GIS. Vzniklá tematická geodatabáze slouţí jako 

podklad pro tvorbu výkresů – hodnot, limitů, problémů a záměrů. Neméně důleţitým 

výstupem je textová část nazvaná zákonem Rozbor udrţitelného rozvoje území  

(dále RURÚ). RURÚ hodnotí slabé a silné stránky lokality s ohledem na udrţitelný rozvoj, 

slouţí jako podklad pro zadání územního plánu. Tvorba RURÚ není součástí této práce. 

Data mohou a měly by slouţit i jako podklad pro rozhodování dalších orgánů veřejné 

správy např. Stavebních úřadů. Bohuţel vyuţití dat mimo územní plánování je stále 

minimální, alespoň v případě ORP Litoměřice. 
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 Zpracovaná data ÚAP včetně výkresů a RURÚ byla předána v prosinci 2010 

příslušným Stavebním úřadům. Přestoţe v datech je zmínka o moţnosti další spolupráce 

např. poskytnutím webové mapové sluţby (dále WMS) nebyla během 4 měsíců vyuţita.  

Další přípustnou variantou vyuţití zpracovaných dat je zaloţení a vedení technické 

mapy. 

1.2 Cíle 

 „GIS je funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, 

dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, 

ukládání, správu, analýzu, syntézu a presentaci prostorových dat pro potřeby popisu, 

analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro 

racionální správu a využívání tohoto světa.“ [7]  

Nejen v Litoměřicích se stalo vyuţití geografického informačního systému klíčovým 

pro správu a tvorbu územně analytických podkladů. Uvedená definice vystihuje cíle této 

práce. Hlavním cílem je shrnout aspekty, které ÚAP ovlivňují a které by měly tvořit 

funkční celek - legislativa, technologie, lidé, financování, data, datový model, prezentace 

výstupů a to na příkladu jedné obce.  

Dílčí cíle: 

 Legislativa 

Rámec pro zpracování sledovaných jevů (Příloha 1) stanovuje legislativa, která  

je obsahem první kapitoly. Je závazná pro všechny bez rozdílu.  

 Podmínky provozu v ORP a podpora ICT 

Přes jednotný legislativní rámec existují různé podmínky pro zpracování dat  

na různých úřadech. Rozdíly vyplývají z personálního obsazení, vybavenosti 

technickými prostředky, způsobem a rozsahem financování závislém na podpoře 

vedení a rozsahem technické pomoci ze strany komerčních firem. Přestoţe technologie 

je dostupná a na území ČR je z čeho vybírat, pořizovací a provozní náklady, licenční 

politiky, ale i nároky na znalosti se můţou stát limitem v jejich vyuţívání. Přehled 

základních procesů, kterými jsou sběr, tvorba, správa a poskytování dat územně 

analytických podkladů v kontextu s pouţívaným softwarem je obsahem následujících 

kapitol. 

 Typové zpracování 

Obsah další kapitoly tvoří ukázka moţného postupu zpracování, vstupu do datového 

modelu a následné vizualizace. 

Cílem této práce je zachytit správu dat územně analytických podkladů na příkladu 

konkrétní obce s rozšířenou působností a nastínit moţnosti dalšího vyuţití dat 

v informačním systému úřadu. 
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2 LEGISLATIVA AGENDY ÚAP  

Na tvorbu územně analytických podkladů má dopad několik zákonů, nejdůleţitější  

z nich je Stavební zákon č. 183/2006 a prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb. Vliv má i celá 

řada dalších zákonů. 

2.1 Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb. 

Základním legislativním rámcem pro zpracování ÚAP je stavební zákon č.183/2006 

(zákon o územním plánování a stavebním řádu), který byl schválen 14. 3. 2006. Dle tohoto 

zákona územně analytické podklady tvoří územně plánovacími podklady a patří mezi 

nástroje územního plánování. Zákon ve vztahu k územně analytickým podkladům definuje: 

 základní pojmy, 

 obsah územně analytických podkladů, 

 roli pořizovatele, 

 poskytovatele údajů o území, 

 povinnosti poskytovatelů, 

 termíny aktualizací, 

 způsob projednání. 

Z § 25 - 29 tohoto zákona vyplývá, ţe ÚAP pořizují úřady územního plánování  

pro svůj správní obvod, který je totoţný se správním územím obce s rozšířenou působností. 

Podrobnosti jsou určeny zvláštním právním předpisem – vyhláškou č.500/2006. Vznikají  

na základě průzkumu území a údajů o území a obsahují zjištění a vyhodnocení stavu 

území, hodnot, limitů a problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Zásadní  

v něm je povinnost poskytovatelů tzn. orgánů veřejné správy, jimi zřízenými právnickými 

osobami a vlastníky dopravní a technické infrastruktury poskytovat údaje o území, a tedy  

i polohopisnou situaci dopravní a technické infrastruktury. Zákon definuje poţadavek  

na souřadnicový systém S-JTSK a grafické vyhotovení. Zavádějící můţe být poţadavek  

na digitální podobu předávaných údajů. Poţadavek zákona můţe být splněn i předáním 

polohopisné situace ve formátu PDF, který je ale pro zpracování v prostředí GIS 

nevhodný. Data ztrácejí vektorovou podobu a ztěţují zpracování doprovodných údajů – 

atributů.  

Stavební zákon v úvodní části vysvětluje základní pojmy:  

 veřejná infrastruktura zahrnuje pozemky, stavby, zařízení, a to dopravní 

infrastruktury, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných 

prostranství,  

 technickou infrastrukturou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody. 

Z definice technické infrastruktury vyplývá, ţe se jedná o obsluţné systémy, které 

plní funkce při zabezpečování zásobování vodou a energiemi, dále při zabezpečování 

přenosu informací, odvádění a čištění odpadních vod, odstraňování odpadů apod. 

Usměrnění činnosti v rámci jednotlivých systémů technické infrastruktury upravují 

příslušné zvláštní právní předpisy. Právní předpisy související s technickou infrastrukturou 

mimo jiné stanovují i ochranná pásma, a to jak k vedení, tak i ke stavbám, které souvisejí  
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s příslušným technologickým zařízením. Vymezená ochranná pásma jsou limitem vyuţití 

území a příslušné právní předpisy svými ustanoveními upřesňují vyuţívání území v těchto 

pásmech. 

Stavební zákon v §161 ukládá vlastníkům technické infrastruktury vést o ní evidenci, 

včetně polohového příp. výškového umístění a ochrany. Současně ukládá povinnost tuto 

evidenci poskytovat oprávněným ţadatelům. [5] [14] 

2.2 Vyhláška č. 500/2006 Sb.  

Podrobněji je problematika ÚAP specifikována ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., 

 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, schválené v listopadu roku 2006 s účinností od 1.1 2007.  

Vyhláška vysvětluje základní pojmy, definuje vhodné mapové podklady pro 

zpracování dat a doporučuje zpracování digitálním technologií, způsobem umoţňujícím 

výměnu dat pro jejich vyuţití v územně analytických podkladech kraje. Specifikuje obsah 

RURÚ a obsah textové a grafické části ÚAP. Seznam jevů ke sledování je stanoven 

přílohou č. 1 vyhlášky (příloha) a vyjmenovává jich 119. Další části vyhlášky se vztahují  

k zásadám územního rozvoje, pořizování územního a regulačního plánu. [10] 

2.3 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a zákon č. 314/2002 Sb.  

Zmíněné zákony specifikují obce a jejich typy. Obec je základním územním 

samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce (§ 1 zákona č. 128/2000 Sb. - zákon o obcích).  

Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti zákon rozlišuje: 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností (205 obcí) , 

 obec s pověřeným obecním úřadem (393 obcí) , 

 obec se základním rozsahem přenesené působnosti (6249 obcí).  

Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností jsou stanoveny 

zvláštním zákonem (Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností). 

V Ústeckém kraji, jak se dozvíme v příloze č. 2, Zákona č. 314/2002 Sb. je 16 ORP  

a to: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, 

Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Ţatec. 

[13]  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – obce III. typu (ORP) 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vedle přenesené působnosti základního 

rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) a vedle přenesené působnosti 

pověřených obecních úřadů (podle § 64 zákona č. 128/2000 Sb.), vykonává další  

ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím 

právním předpisem. Rozšířená působnost je vymezena jak v zákoně o obcích, tak v mnoha 

speciálních zákonech. Jedná se např. o vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských 

průkazů, ţivnostenského oprávnění, vodoprávní řízení apod. Jednou z rozšířených 

působností je právě výkon úřadu územního plánování a s ním související pořizování ÚAP. 

[12] 
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2.4 Další související legislativa 

Na jednotlivé jevy – spravovaná data ÚAP se vztahuje přímo či nepřímo celá řada 

zákonů. Vyplývá z nich celá řada limitů a stanovují ochranná pásma, která je nutné 

respektovat. Mnoţství limitů je dáno komplexností problematiky. Mezi limity tak patří 

ochrana přírody, nerostných surovin, vod, ochrana staveb, památek, obrana státu, ochrana 

technické a dopravní infrastruktury a ochrana před záplavami. Rozsah problematiky 

ilustruje přehled zákonů v Tab. 1. 

Tab. 1 - přehled zákonů 

Vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území  

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči § 5  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb.  

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích  

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, vyhláška č. 

546/2002 Sb.  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, vyhláška MŢP č. 137/1999 Sb.  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách - § 66, § 67, vyhláška č. 391/2004 Sb.  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách-§ 67, vyhláška MŢP č. 236/2002Sb.  

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství  

Zákon č. 62/1988, o geologických pracích  

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vyhláška 

428/2001 Sb., vydaná MZ  

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 

odvětvích  

Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) č.344/1992 sb. 

Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací 

katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 
  



Leona Slabochová : Správa dat ÚAP ORP Litoměřice 

 

2011 8 

3 PODMÍNKY PROVOZU AGENDY V ORP LITOMĚŘICE 

„Technologie GIS je navíc komplexní a pracovní postup je komplikovaný. Mimo  

to většina zaměstnanců, kteří budou používat systém, začíná s malými znalostmi  

o systémech pro zpracování dat, tím méně o GISech. Proto se nutně musí objevit 

problémy.“ [5] 

ORP Litoměřice leţí v Ústeckém kraji, je součástí okresu Litoměřice a má 58 700 

obyvatel. Skládá se ze 40 obcí a 128 katastrálních území, s celkovou rozlohou 471 km
2
. 

 

 

Obr. 1   Správní území ORP Litoměřice [zdroj: www.czso.cz] 

Pořízení prvních ÚAP obcí proběhlo ze zákona do 31. 12. 2008. Ve většině případů  

se tak stalo dodavatelským způsobem - technickou výpomocí - kterou ORP financovaly 

pomocí dotace z EU (ROP Severozápad) a z příspěvku ze státního rozpočtu. 

První úplná aktualizace ÚAP proběhla k 31. 12. 2010. V Litoměřicích proběhla 

aktualizace z 90 % vlastními silami pořizovatele. Vzhledem k lepší technické vybavenosti  

a nízké částce uvolněné z rozpočtu Města Litoměřice proběhla svépomocí aktualizace dat 

v datovém modelu a vyhotovení jednotlivých výkresů a kartogramů. Svépomocí proběhla  

i aktualizace textové části RURÚ vzhledem k změně v personálním obsazení  ÚÚP. Malá 

technická výpomoc byla sjednána pro vyhodnocení dat ţivotního prostředí. Data byla 

zpracována ve formátu SHP a výkresy v projektu MXD. K následnému zveřejnění 

umoţňující dálkový přístup došlo pomocí webové mapové aplikace. První pořízení ÚAP 

stálo přibliţně 1 800 000 Kč a bylo financováno převáţně z dotace EU. Financování první 

úplné aktualizace se pohybuje v řádech desetitisíců na sjednanou pomoc při vyhodnocení 

pilíře ţivotního prostředí. Většina programového vybavení byla pořízena jiţ v první etapě. 
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Došlo tedy k výrazné úspoře rozpočtových prostředků města. Nároky jsou tedy kladeny  

na znalosti zaměstnanců úřadu, představují stále učení. Výhodou je přehled o datech  

a území, nevýhodou se můţe stát případný odchod zaměstnance. 

Jak uţ bylo řečeno v úvodu, správa dat ÚAP je rozsáhlá problematika zahrnující data 

v mnoha podobách. Jejich komplexní správa je moţná pouze pomocí systémových 

prostředků v tomto případě pomocí nástrojů GIS. 

GIS, jak uţ ze samotného názvu vyplývá, je informační systém. Z pohledu globální 

architektury informačního systému např. výrobního podniku je GIS začleněn do vrstvy 

TPS (Transaction Processing Systém), tedy do samotného rutinního provozu. Z mého 

pohledu  

na něj platí všechna pravidla jako na jakýkoliv informační systém. 

Měl by tedy splňovat: 

 strategické cíle podniku - v tomto případě pomoci při plnění zákonné povinnosti, 

 odpovídat potřebám uţivatelů,  

 integraci - datovou, SW, HW,  

 otevřenost systému (=schopnost akceptovat změny),  

 IS pochopitelný pro uţivatele, 

 efektivnost a spolehlivost zpracování dat (rychlost odezvy, ochrana dat). [3] 

Mezi základní procesy správy dat ÚAP (viz obr. 4) patří jejich sběr, tvorba, 

rozbory (analýzy) a jejich poskytování a zveřejňování. 

 

 
 

Obr. 2   Ilustrace základních procesů [zdroj: vlastní zpracování] 

3.1 Sběr dat  

Údaje o území jsou shromaţďovány na pracovišti Úřadu územního plánování 

organizačně začleněného pod Odbor územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích. 

Údaje o území jsou ty sledované jevy, které dodává příslušný poskytovatel údajů, a jsou 

podmnoţinou sledovaných jevů. Nedílnou součástí takto poskytovaných dat, bez rozdílu 
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v jejich podobě, je pasport (;Příloha č. 2). Další údaje lze získat průzkumem území  

a informací od obecních úřadů. 

3.1.1 Údaje o území od poskytovatelů 

Údaje o území podle § 27 odst. 2 Stavebního zákona zahrnují informace nebo data  

o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váţí k určité části území 

(například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě) a která vznikla nebo byla 

zjištěna zejména na základě právních předpisů, o záměrech na provedení změn v území. 

Poskytovatelé předávají svá data především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku 

nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. [11]. 

Mezi údaje o území patří:    

 Technická a dopravní infrastruktura, 

 Ţivotní prostředí, 

 Kulturní a přírodní památky, 

 Ochrana přírody a krajiny, 

 Ostatní. 

3.1.2 Průzkum území 

Účelem terénního průzkumu je seznámení se s řešeným územím. Znalost území 

pomáhá k hodnocení stavu a vývoje území a získaní informací jinak nezjistitelných. 

Terénním šetřením si lze ověřit i data poskytnutá poskytovateli případně verifikovat data 

získaná z odborných publikací. Průzkumem území, rozhovorem se starostou  

a dotazníkovým šetřením se sbírají informace o záměrech, hodnotí výhledové poměry, 

dominanty, případně došetří nesrovnalosti např. v památkových objektech. Průzkum území 

je v současnosti prováděn pracovníky Úřadu územního plánování. Při prvním pořízení  

ho prováděla firma. Pro průzkum se stanovuje časový harmonogram návštěv spádových 

obcí, je nutné se vybavit mapovým podkladem. Ten slouţí k orientaci, zákresu zjištěných 

jevů  

a následnému vyhodnocení. 

3.1.3 Informace od obecních úřadů 

Od obecních úřadů lze získat tyto data v různých podobách: 

 územní plány obcí, 

 občanská vybavenost, plochy výroby, brownfields, atd., 

 záměry obcí, 

 technická a dopravní infrastruktura ve vlastnictví obce. 

3.1.4 Typy dat 

Zákonem doporučovanou digitální formu pak můţe vedle vektorové vrstvy 

představovat umístěný i neumístěný rastr. Zároveň při kaţdém poskytnutí údajů o území  

je potřeba přiloţit podepsaný pasport, ve kterém poskytovatel stvrzuje správnost 

poskytnutých ÚÚ. To v konečném důsledku, při striktním výkladu zákona, znesnadňuje  

či znemoţňuje efektivní poskytování pouze elektronickou formou. Pořizovatel ÚAP  

na druhé straně také nemá předepsaný základní technický postup, který by mu určoval 

jakým způsobem údaje o území zpracovat a zpětně poskytnout ke kontrole poskytovatelům 

ÚÚ. Na straně pořizovatele tak opět mohou vzniknout veškeré myslitelné výstupy, 
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ať uţ elektronické či papírové. Poskytovatel tak bývá postaven do situace, kdy  

mu je zaslána pozvánka k fyzické kontrole zapracovaných údajů do sídla pořizovatele ÚAP 

místo toho, aby mu data ke kontrole byla zaslána elektronicky s moţností stejnou formou 

odpovědět. [4]  

Moţnost kontroly zapracovaných údajů je moţná např. pomocí webových mapových 

aplikací. Poskytované údaje o území mají mnoho podob. Příklady moţných typů dat  

a formátů jsou v tab. 2. 

Tab. 2 Příklady poskytovaných typů dat  

TYPY DAT: 
FORMÁTY: PŘÍKLAD 

Analogová Papírová podoba 

Kopie výkresové dokumentace, 

orientační zákresy v mapovém 

podkladu, fotografie 

Tabulková data XLS, DBF, apod. Statistiky ČSÚ 

Rastrová data TIFF, JPG, CIT, GEOTIFF 
Některé katastrální mapy, 

turistické trasy 

Vektorová data SHP, DGN, DWG, BD, VYK Data RWE, ČEPS 

Data katastru nemovitostí VFK Formát ISKN 

Jako nejideálnější způsob předávání dat se jeví vektorová podoba. Je to dáno 

pouţitým datovým model, ale také relativně snadnou editací těchto dat. Ne všechny 

vektorové formáty jsou ale vhodné, příkladem můţou být formáty pro profesionální 

grafiku např. EPS,CDR. 

Rastr: základem je rastr pixelů (bodů) s informací o jejich barvě, problémy  

při změně velikosti (zvětšování), lepší moţnosti práce s barvou, obvykle náročnější  

na objem dat  

Vektor: při pouţití v GIS je nutné pouţít prvky typu bod, linie, plocha. Vektory 

popisují obraz v podobě zakódované posloupnosti kreslících příkazů. Postupným 

provedením těchto příkazů na obrazovce nebo jiném výstupním zařízení se vykreslí 

výsledný obraz. Při zobrazování a tisku je vyuţíváno rozlišení daného zařízení. Kvalita 

výstupu závisí pouze na tom, jak kvalitní tiskárna se pouţije.  

3.1.5 Poskytovatelé  

Údaje o území poskytuje pořizovateli tzv. poskytovatel údajů, kterým je: 

 orgán veřejné správy, 

 jím zřízená právnická osoba, 

 vlastník dopravní infrastruktury, 

 vlastník technické infrastruktury. 

Příklady poskytovatelů ilustruje Obr. 3. Nejedná se tedy o jejich úplný výčet. Údaje  

o území dodává poskytovatel údajů především v digitální formě bezodkladně po jejich 

vzniku nebo po jejich zjištění případně změně. Se správou údajů o území je spojena 

rozsáhlá administrativa spočívající mimo jiné v rozesílání výzev potencionálním 

poskytovatelům, informováním obecních a stavebních úřadů, archivací pasportů, 

ukládáním dat a jejich následným zapracováním do datového modelu. Spolupráce 

s velkými poskytovateli probíhá pomocí portálů. Stahování dat přes webové rozhraní  

je umoţněno autorizovaným uţivatelům. 
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Jako příklad lze uvést geoportály MAWIS, GEOSTORE, O2, AOPK. Menší 

případně lokální poskytovatelé svá data předávají na nosičích CD, DVD, emailem, 

v případě papírové dokumentace poštou.  

 

Obr. 3   Příklady poskytovatelů [zdroj:vlastní zpracování] 

3.1.6 Tvorba dat  

Data poskytnutá v papírové podobě lze skenováním převést na rastr. Rastrová data 

lze vektorizací převést na vektory. Je vţdy ale nutné nejdříve zváţit zda je tato časově 

náročná činnost smysluplná. Jestli měřítko a přesnost dat bude vhodné pro zpracování nad 

katastrální mapou v měřítku 1 : 1 000. Například pokud je předán zákres ÚSES (územní 

systém ekologické stability) v papírové podobě nad mapou v měřítku 1 : 25 000, jeho 

vektorizace nebude mít vypovídající hodnotu. Následně vytvořený koridor ÚSESu bude 

pouze orientační. V tomto případě je moţné ho vytvořit či upřesnit z textové části, kde 

bývá upřesněna šířka, vzdálenosti, případně slovně popsán průběh. Naopak pokud by byla 

provedena vektorizace ve velkém měřítku (např. 1 : 1000) lze ji snadno zobrazit i v měřítcích 

menších (např. 1 : 25 000). Vektorizací např. ze starších územních plánů lze získat hranice 

funkčních vyuţití území, ze starší výkresové dokumentace od poskytovatelů např. trasy 

teplovodů viz. Obr. 4. 
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Obr. 4  Ukázka výkresu teplovodu z roku 1972[zdroj: archiv pořizovatele] 

Výkresová dokumentace byla vyhotovena v měřítku 1 : 500. I kdyţ skenováním 

původních výkresů můţe dojít k malému zkreslení, je moţné takto získaný naskenovaný 

rastr pomocí vhodně zvolených bodů georeferencovat, transformovat – otočit a umístit  

na správné místo v mapě. Vzhledem k malému rozsahu je to moţné jen s místní znalostí.  

Existují i softwarové nástroje pro vektorizaci, na úřadě v Litoměřicích nejsou 

k dispozici. V základní výbavě chybí i skener pro větší formáty, skenovat je moţno jen  

do formátu A3 na multifunkčních zařízeních. 

Do tvorby dat také náleţí tvorba popisků, naplnění atributů v datovém modelu, 

tvorba metadat, legend a výkresů. 

 

3.2 Správa dat 

„Jedním ze způsobů jak se můžete na svět dívat z pohledu geoinformatiky, je tzv. 

objektový náhled. Při tomto náhledu se svět rozkládá na jednotlivé objekty, které jsou 

jednoznačně lokalizovatelné v prostoru a je možné je popsat sérií různých vlastností 

(atributů) a metod.“ [9] 

Způsob prezentace dat v informačním systému nebo databázi představuje datový 

model. Pro správu dat ÚAP je pouţit vektorový datový model. Datový model je tedy 

prostředkem k modelování reality. Vychází z principů tří architektur a podle míry 

abstrakce poskytuje různé úrovně pohledů na data. Obecně se skládá z konceptuálního, 

logického a fyzického datového modelu. 

Z úvodní studie Ústeckého kraje byl z přehledu dostupných dat, jejich struktury  

a katalogu jevů z poţadavku zákona stvořen firmou T-mapy první datový model ÚAP. 

V letošním roce (2011) dojde k migraci na verzi 3.1 v souladu s poţadavky Ústeckého 

http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=dict/index#ObjektovyNahled
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kraje na sdílení dat v této oblasti. Na pracovníky ÚÚP a správce GIS to klade nové nároky  

na seznámení s DM, přizpůsobení stávajících dat (atributů) a dalších aplikací např. šablony 

DM pro SpiritGIS ÚAP. Rozdělení původního datového modelu DM na jádro a přírůstky 

rozdílné v různých ORP předpokládá správu datového modelu dodavatelskou firmou. [1]  

3.2.1 Konceptuální datový model  

Jako kaţdý konceptuální datový model je nezávislý na budoucí pouţité technologii, 

nestárne příliš rychle a je vícekrát pouţitelný. Podobná data a poţadavky jsou na území 

celé ČR jen s malými rozdíly v lokálních poskytovatelích a jejich struktuře dat. Data 

sledovaných jevů jsou sdruţena do tematických skupin – např. příroda, památky, doprava, 

technická infrastruktura, lesy, voda, nerostné suroviny, energetika, ochrana a vymezení 

území. 

 

Obr. 5   Konceptuální datový model [zdroj: T-MAPY spol.s r.o.] 

3.2.2 Logický datový model 

Logický datový model je mezistupněm mezi konceptuálním a fyzickým datovým 

model. Je ještě stále nezávislý na způsobu implementace, ale jiţ obsahuje všechny entity  

a jejich atributy, integritní, datová a další omezení, primární a sekundární klíče. 
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Obr. 6   Detail logického datového modelu  [zdroj: T-MAPY spol.s r.o.] 

 

 

Obr. 7   Logický datový model v prostředí Enteprise Architekt [zdroj: T-MAPY spol.s r.o.] 

3.2.3 Fyzický datový model 

Fyzický datový model je připraven pro realizaci v souborovém systému, ale i jako 

zaloţená prázdná databáze. Ve file systému se jedná o prázdné soubory ve formátu. SHP 

s připravenou strukturou atributových tabulek. Součástí datového modelu je i rozsáhlá 

technická dokumentace, v první verzi i uţivatelská příručka. 
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Uloţení dat v souborové databázi neklade nároky na obsluhu a programové 

vybavení. Nevýhodou se můţe stát nemoţnost současné editace stejného souboru více 

osobami. Lze tomu zamezit organizací práce, např. rozdělením dat pro editaci. Jedna 

pracovnice má tedy na starost vrstvu památek a tu needituje nikdo jiný. Riziko je dáno 

snadnou moţností nechtěného smazání souboru a vzhledem k jeho uloţení na sdíleném 

disku nemoţností návratu. V případě vědomého činu je moţné nahradit, alespoň částečně 

daty z poslední zálohy. Chybějící atributy jsou plněny ručně i zde je moţné chybovat. 

Následně nedojde k zobrazení dat případně neúplným výsledkům při výběrech dat pro 

výkresy. 

Jako vhodné řešení do budoucna navrhuji pouţití verzované geodatabáze. 

Geodatabáze je databáze navrţená tak, aby v ní bylo moţno ukládat, dotazovat  

a manipulovat s geografickými informacemi a prostorovými daty. Verzování je způsob, jak 

řídit současnou víceuţivatelskou editaci. Verze odkazuje na určitý stav geodatabáze  

a obsahuje všechny datové sady s jejich změnami v čase. Uţivatelé k datům přistupují 

prostřednictvím verzí. Geodatabáze umoţňuje správu velkého objemu prostorových dat 

v jednom centrálním úloţišti a integraci dat s ostatními IT databázemi. Integritu dat 

zajišťují podtypy a domény. Podtypy poskytují způsob, jak seskupovat prvky do 

podskupin, které mají stejnou hodnotu atributu a jsou definovány pomocí kódu nebo 

popisu. Podtypy se vytváří pouze pro jednu třídu prvků a v geodatabázi jsou unikátní. 

Doména je seznam přípustných hodnot, které jsou povoleny k vepsání do pole určitého 

atributu. Nedovolí tedy vepsat jiné hodnoty neţ ty, které jsou definované v doméně. [6] 

Na rozdíl od podtypu, můţe být doména pouţita v geodatabázi vícekrát pro více tříd 

prvků. Je dvojího typu: výčet a rozsah. Výčet znamená seznam povolených hodnot v poli 

atributu. Rozsah uvádí přijatelnou minimální a maximální hodnotu pole atributu.  

Při navrhovaném vyuţití verzované geodatabáze je nutné počítat s novými nároky  

na pořízení HW a SW vybavení, školení a obsluhu. 

3.2.4 Vizualizace 

Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichţ výsledky jsou znázorněny 

vnímané prostřednictvím zrakových receptorů [20]. Vizualizací je tedy způsob zobrazení 

dat. Stejná data je moţno prezentovat různých vzhledem, barevností, šířkou, symbolikou. 

Datový model byl pořízen krajským úřadem a předán zdarma spádovým ORP včetně 

symboliky a sady pro vizualizaci. Vizualizační soubory byly poskytnuty jak pro prostředí 

Esri produktů, tak knihovny značek pro CAD software.  

Různý vzhled výkresů ÚAP viz Obr. 8, Obr. 9, Obr. 10 v jednotlivých ORP 

dokladuje nízké vyuţití této symboliky. To bylo dáno tím, ţe firmy, které zpracovaly první 

ÚAP v rámci technické výpomoci, pouţily vlastní sady symbolů pro vizualizaci.  

3.2.5 Mapové podklady 

„Mapovými podklady pro zpracování ÚAP obcí mohou být katastrální mapa, Státní 

mapa, Základní mapa České republiky a Mapa České republiky. 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.“ [15] 
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Katastrální mapy 

Pro ÚAP ORP se předpokládá vyuţití mapového podkladu ve formě katastrální 

mapy. Přes několik let probíhající digitalizaci map KN je v současné době k dispozici  

cca 54 % katastrálních map ve vektorové podobě. Digitální katastrální mapy (DKM) 

obsahují všechny parcely daného území, včetně bývalých parcel zjednodušené evidence, 

které jsou převedeny na parcely katastru nemovitostí. Zobrazují platný aktuální stav 

katastru, grafické zobrazení map je vektorové. Zbytek území ČR je pokryt analogovou 

katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové 

podobě. Rastrový obraz katastrálních map georeferencovaných do souřadnicového systému 

jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále S-JTSK) je doplněn o definiční body, které 

umoţňují propojení rastrové mapy a souborem popisných informací (dále SPI). Takzvaná 

orientační mapa parcel (dále OMP) katastru nemovitostí. Protoţe ke skenování 

jednotlivých map do rastrové podoby dochází cca v ročních intervalech, jejich obsah 

nemusí být aktuálně platný.  

S vyuţitím dálkového přístupu ČÚZK http://www.cuzk.cz/ lze zobrazit vrstvu všech 

zaměřených změn, které nabyly platnost od okamţiku posledního skenování. OMP není 

obsahem souboru geodetických informací a ČÚZK ji poskytuje pouze pro informační 

účely. Na písemný poţadavek obecního úřadu obce s rozšířenou působností poskytuje 

územně příslušné katastrální pracoviště bezplatně uvedené mapové podklady v systému  

S-JTSK, v rozsahu jeho správního území [15]. 

ZABAGED 

Dalším vhodným mapovým podkladem jsou data  ZABAGED®. Obsah ZABAGED® 

tvoří 106 typů geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem  

a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy. ZABAGED® obsahuje informace  

o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních 

jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a prvcích terénního reliéfu. Součástí 

ZABAGED® jsou i vybrané údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech na území 

České republiky a výškopis reprezentovaný prostorovým 3D souborem vrstevnic. Data 

jsou poskytována v souřadnicových systémech S-JTSK, WGS84/UTM, případně  

v S-42/1983 a výškovém systému Balt po vyrovnání. Vhodným doplněním dat 

ZABAGED® je výstup z databáze GEONAMES ve formátu DGN nebo SHP, který 

obsahuje standardizované názvosloví Základní mapy ČR 1 : 10 000. Je to nejpodrobnější 

mapové dílo vzniklé na topografickém podkladě, které pokrývá celé území České 

republiky. Tištěná podoba má poznačení ZM10, digitální RZM10 [15]. 

Letecké snímky 

Své místo jako podklad pro zpracování ÚAP mají také letecké snímky - 

ortofotomapy. Letecké snímky pořizované v různé přesnosti, při aktuálním stavu mají 

nejvyšší vypovídající hodnotu. Podrobnost ortofotomapy je vyjádřena velikostí pixelu, 

nejmenšího elementu fotografického obrazu. Na ortofotomapě je fotografický obraz 

zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při 

pořízení leteckého měřického snímku. Ortofotomapy jsou barevně vyrovnané a zdánlivě 

bezešvé. Běţně dostupné rozlišení je 10 - 12 cm na pixel, ale dostupná jsou i detailnější 

snímkování. V rozsahu ORP se jedná o finančně nákladnou záleţitost. V předchozích 

letech bylo moţno vyuţít cenově výhodné licence od firmy GEODIS BRNO, spol. s r.o. 

zprostředkované KÚ ÚK. Data v niţším rozlišení lze získat prostřednictvím ČÚZK. 
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Ortofota se stavem k roku 2008 a starší mají velikost pixelu 50 cm, ortofota se stavem  

k roku 2009 a 2010 mají velikost pixelu 25 cm. Město Litoměřice pořídilo letecké snímky 

v rozsahu zastavěné části města v roce 2009. 

Správa metadat 

Správa metadat je v Litoměřicích v současné době pouze v podobě archivace 

papírové podoby pasportů a jejich skenované kopie ve formátu PDF. Někteří poskytovatelé 

dat (údajů území) poskytují pasport i ve formátu PDF. Ty jsou uloţeny do jednoho 

adresáře na sdíleném disku. Spirit GIS ÚAP umoţňuje jejich načtení a připojení  

k jednotlivým vrstvám dat, zobrazení, případně export při výdeji dat. Metadata podle 

poţadavku INSPIRE v současné době spravovány nejsou (z kapacitních důvodů).  

Do budoucna s nárůstem dat a jejich verzemi bude správa metadat nezbytností. 

Správa pasportů 

Vzhled a obsah pasportu (viz Obr. 21), který poskytuje metadata, je daný přílohou 

 č. 2 Vyhlášky č.500/2006 Sb. Pasport obsahuje identifikační údaje poskytovatele a také 

informace o vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti  

a účinnosti. 

3.3 Rozbory  

Vyhodnocení území je úkolem rozborů. Nejčastěji se vyuţívá SWOT analýzy. 

Tvorba rozborů udrţitelného rozvoje území, hlavně její textová část není součástí této 

práce. Jedná se o samostatnou problematiku. Rozbory obsahují: 

a) podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje území, sestávající z: 

textové části, která obsahuje 

- vyhodnocení stavu a vývoje území, 

- hodnoty území, 

- limity vyuţití území, 

- vyhodnocení záměrů na provedení změn v území; 

grafické části, která obsahuje 

- výkres hodnot území, 

- výkres limitů vyuţití území, 

- výkres záměrů na provedení změn v území; 

b) rozbor udrţitelného rozvoje území, sestávající z: 

textové části, která obsahuje 

- vyhodnocení udržitelného rozvoje území. 

Silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby jsou uváděny v tematickém členění 

na: 

• horninové prostředí a geologii, 

• vodní reţim, 

• hygienu ţivotního prostředí, 

• ochranu přírody a krajiny, 

• zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

• veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

• sociodemografické podmínky, 

• bydlení, 

• rekreaci, 

• hospodářské podmínky; 
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- vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

• pro příznivé ţivotní prostředí, 

• pro hospodářský rozvoj, 

• pro soudrţnost společenství obyvatel území; 

- určení problémů k řešení v ÚPD; 

• grafické části, která obsahuje problémový výkres. [15].  
Výkresy byly vytvořeny jako projekty ve formátu MXD v ArcView (nejniţší úroveň 

licence desktopu ArcGIS). Data byla vybrána pomocí SQL dotazů z naplněného file 

systemu. 

3.4 Poskytování dat 

Ze zákona jsou data poskytována projektantům pro územní plánovaní a pro zaloţení  

a vedení technické mapy. K poskytování dat projektantům dochází na jejich ţádost pro 

tvorbu ÚPD. 

Vzhledem k nejniţší licenci ArcGIS nebyl na úřadě v Litoměřicích nástroj pro výdej 

těchto dat po jednotlivých obcích. Znamenalo to výběr dat – ořez po jednotlivých vrstvách. 

Jedná se o zdlouhavou ruční práci. V současnosti je moţné pro tyto výběry a exporty dat 

vyuţít SPIRIT GIS ÚAP. Častým poţadavkem je výdej dat ve formátu DWG, je tedy nutné 

provést ještě konverzi. Práci s daty je moţné automatizovat např. vytvořením skriptů 

v Pythonu či vytvořením nového nástroje  

ÚAP se jako celek zveřejňují způsobem umoţňující dálkový přístup. Některé ORP 

zveřejnily jednotlivé výkresů ve formátu PDF, např. Roudnice n. L., Lovosice. Výkresy 

jsou datově objemné a tak jsou poskytovány jako komprimovaný celek ke staţení, 

či rozděleny na více částí. Nevýhodou je špatná orientace, kterou se v některých případech 

snaţí nahradit přehledky kladu listů, výhodou je jednoduchost, prohlíţeč PDF je dostupný 

kaţdému. Některé ORP např. Ústí nad Labem, Litoměřice umoţnily dálkový přístup 

k výkresům pomocí aplikace na mapovém serveru. Publikování pomocí aplikace umoţňuje 

snazší orientaci v datech, podle způsobu řešení zapínání / vypínání jednotlivých vrstev, 

zobrazení legend, případně staţení dat a textové části. Protoţe neexistuje povinnost vyuţít 

stejnou symboliku, vzhled výsledných publikovaných výkresů se liší. Např. sousední ORP 

Roudnice nad Labem či ORP Lovosice viz Obr. 8 a Obr. 9. V případě vyuţití mapového 

serveru se u symboliky jedná o samostatnou problematiku. Pro zachování optimální 

rychlosti načítání výkresů je vhodné nahradit sloţitější symboliku. 
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Obr. 8  Výkres hodnot ÚAP Roudnice nad Labem na webu[zdroj: web města Roudnice nad Labem] 

 

Obr. 9   Část výkresu hodnot ÚAP Lovosice[zdroj: výřez z dat ke stažení na webu Lovosic] 
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Magistrát Ústí nad Labem pro svůj rozsah působnosti provozuje ve spolupráci 

s firmou GEOREAL spol. s r.o. „Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem“ viz. Obr. 10. Portál 

poskytuje komplexní informace o ÚAP, jejich pořízení, textové informace a výkresy 

v podobě webového mapového projektu. Prohlíţení jednotlivých výkresů umoţňuje 

zapínání/ vypínání jednotlivých vrstev – jevů, jejich vyhledávání či zobrazení všech 

atributů. 

 

 

Obr. 10   Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem[zdroj: http://mapy.mag-ul.cz/uap] 

V Litoměřicích v lednu 2009 kolega z oddělení informatiky vytvořil webovou 

mapovou aplikaci. Mým úkolem bylo vytvořit obsah této aplikace. Aplikace ( Obr. 11) je 

dostupná na adrese http://radnice.litomerice.cz/uap.  

 

 

Obr. 11    ÚAP na webu Litoměřice [zdroj: vlastní pořízení] 

Samotná aplikace vyuţívá JavaScript (v kombinaci s HTML a CSS). Jako 

podkladová vrstva jsou částečně vyuţita data ZABAGED (© ČÚZK) a pro jednotlivé 

výkresy ve formátu MXD jsou vytvořeny sluţby mapového serveru (ArcGIS Server), které 

vyuţívají mapovou cache. Jedná se tedy vţdy o mix dvou sluţeb – podkladu a samotného 

http://radnice.litomerice.cz/uap/


Leona Slabochová : Správa dat ÚAP ORP Litoměřice 

 

2011 22 

výkresu. Aplikace umoţňuje prohlíţení všech výkresů, staţení textových částí výkresů  

a jejich legend, obsahuje nápovědu pro práci s aplikací a kontakty na pracovníky Úřadu 

územního plánování. Mapová cache je sada předem vytvořených mapových dlaţdic. Slouţí 

k zrychlení odezvy mapové sluţby. Na počátku roku 2009 byla tato jednoduchá aplikace 

vlaštovkou a tak zmínka o ní je publikována v časopise ArcRevue č.1/2009[8]. 
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4  PODPORA ICT 

V roce 2007, ve většině případů, nebyly úřady ORP a jejich pracoviště územního 

plánování v Ústeckém kraji dostatečně technicky vybaveny pro zpracování dat ÚAP. 

Tab.3  Přehled používaného SW 

Rok 2007 Rok 2011 uživatelé 

Gramis v6 – 7 licencí Gramis 2011- 15 licencí Oprávění uživatelé - úřad 

 ArcGIS – ArcView 2 licence Správce GIS, ÚÚP 

 ArcGIS Server Workgroup ? 
Správce GIS, uživatelé – uvnitř 

i mimo úřad 

 SpiritGIS – 2 licence ÚUR 

 SpiritGIS ÚAP - multilicence Správce GIS, ÚUP 

T – map server - intranet 
T – map server – intr. a 

internet 
Úředníci, veřejnost 

V Litoměřicích v roce 2007 byl k dispozici software Gramis v rozsahu 7 plovoucích 

licencí pro celý úřad (cca 200 zaměstnanců) a webové mapové sluţby T- map serveru. 

Gramis ve verzi 6 se nestal dostatečným pro správu tak rozsáhlého mnoţství dat, přes 

všechny jeho výhody spojené s dokonalou znalostí českého prostředí. Importy dat  

v různých formátech (SHP, DGN.) do formátu. BD (vnitřní formát Gramisu) a následnými 

exporty opět do formátu. SHP, DWG (např. pro předání Krajskému úřadu) docházelo  

ke ztrátám některých atributů případně potíţemi s následným načtením do dalších 

softwarů. Gramis také neumoţňuje čtení projektů ve formátu MXD, který vyplynul jako 

poţadavek krajského úřadu pro moţnost výměny dat. 

V závěru roku 2008 byl zakoupen první ArcGIS Desktop ve verzi ArcView  

a současně s ním ArcGIS Server. Tím se úřad stal technicky vybaveným pro splnění 

zákonné povinnosti zveřejňovat ÚAP způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Tímto 

softwarem byl vybaven správce GIS. Ještě bylo nutno dovybavit Úřad územního plánování 

a seznámit ho s prací v novém prostředí. Po zkušebním provozu byl zvolen SPIRIT 

GIS[18] a nadstavbou ÚAP[19] plzeňské firmy GEOREAL spol. s r.o. Jedním z kritérií 

byla cena, druhým snadná obsluha i pro pracovníky bez minimální znalosti GIS. Dvě 

pracovnice  

z Úřadu územního plánování se postupnými kroky seznámily s daty a nabízenými 

funkcemi. Nástroj Spirit Gis je méně robustní neţ aplikace ArcGis desktop ArcView i kdyţ 

běţí na jeho základu (engine). Poskytuje, ale méně funkcí pro práci s daty, hlavně  

pro hromadné výběry. Nadstavbovou aplikaci Spirit GIS ÚAP je moţné provozovat  

jak nad Spirit GISem, tak nad samotným ArcView. To umoţňuje správci GIS stejný 

pohled na data jako jiným uţivatelům (licencování a dostupnost nadstavby). Software byl 

pořízen v roce 2009, s následným zaškolením pracovníků na ÚÚP. Během těchto dvou  

let docházelo ke změnám kompetencí pracovníků a tak problematika ÚAP byla přesouvána 

na nově příchozí pracovníky. Správce GIS to stavělo do pozice neustálých začátků  

a seznamování s nelehkou problematikou a proškolováním. Situace se ustálila v průběhu 

roku 2010, kdy byl přijat kvalifikovaný pracovník a dovybaven druhou licencí softwaru 

ArcView verze 9.3. Přechod na verzi 10 je plánovaný na letošní rok. 

 Pracoviště správce GIS se nachází v jiné budově úřadu neţ Úřad územního 

plánování. Mimo pravidelných schůzek a „nápovědy“ po telefonu je hojně vyuţívaná 

moţnost připojení na vzdálený počítač pomocí VNC. VNC neboli Virtual Network 

Computing je systém pro grafické sdílení desktopů. VNC klient zachytává události 
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klávesnice a myši z klientského systému a odesílá přes síťové spojení na server, kde jsou 

předány hostitelskému systému. Server potom odesílá obraz plochy zpět klientovi. Toto 

připojení umoţňuje efektivní a rychlou pomoc při řešení některých problémů. 

4.1 Systémová část 

Data jsou sesbírána, vytvořena, software nakoupen, nainstalován, uţivatel proškolen. 

Ještě předtím je nutné vše spojit ve funkční celek. Obr. 12 znázorňuje propojení a sdílení 

dat jednotlivými pracovníky úřadu a způsobu publikace mapových sluţeb. Pracovníci 

Úřadu územního plánování mají přístup k filesystemu uloţeném na sdíleném disku. Mají 

právo čtení i zápisu. Tento filesystem je zpřístupněný oprávněným pracovníkům. Ti si data 

načítají  

a editují pomocí aplikace SpiritGIS ÚAP (viz kapitola). Současně mohou čerpat sluţby 

mapového ArcGIS serveru budˇpřímým připojením případně jako WMS sluţbu. Příkladem 

vyuţití sluţby můţe být připojení ortofotomapy jako mapového podkladu. Tyto data  

si mohou uţivatelé pouze připojovat, nemohou je měnit. Filesystem je také zdrojem dat pro 

ArcGIS server. Správce GIS je supervizorem a tvůrcem systému. Současně je správcem 

ArcGIS serveru, tvůrcem servisů, sluţeb, případně mapových aplikací. Sluţby mapového 

serveru jsou zpřístupněny i do internetu. Vnitřní síť úřadu je chráněna firewallem. Firewall, 

česky něco jako „bezpečnostní brána“, je zjednodušeně řečeno zařízení či software 

oddělující provoz mezi dvěma sítěmi, přičemţ propouští jedním nebo druhým směrem data 

podle určitých předem definovaných pravidel. Brání tak zejména před neoprávněnými 

průniky do sítě a odesílání dat ze sítě bez vědomí a souhlasu uţivatele.  

 

Obr. 12   Způsob sdílení dat [zdroj: vlastní pořízení] 

 

Sluţby serveru jsou tak poskytovány pro mapu na webových stránkách úřadu  

na http://www.litomerice.cz/cz/mapamesta.html, například volební okrsky, dětská hřiště  

či trasy MHD. Také jiţ zmíněná mapová aplikace ÚAP vyuţívá sluţeb ArcGIS serveru. 

Prohlíţet data, stahovat výkresy v PDF, kartogramy, legendy i textovou část) tak mohou 

http://www.litomerice.cz/cz/mapamesta.html
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stavební úřady (ve správním území ORP Litoměřice jsou 4), projektanti, případně i zájemci 

z řad veřejnosti. 

Samostatnou kapitolou by mohl být pouţívaný hardware. Nutností je při výběru 

softwaru sledovat jeho hardwarové nároky. Všeobecně se na úřadě lze setkat 

s nedostatečnou výkonností pouţívaného hardwaru pro desktopové aplikace GIS.  

Ta vyplývá z toho, ţe většina pracovníků vyuţívá ke své práci spíše kancelářské aplikace 

s niţšími nároky. Tím, ţe jsou data ÚAP uloţena na sdíleném disku, dochází k přenášení 

velkého objemu dat. To při silném síťovém provozu v dopoledních hodinách, v kombinaci 

se slabší počítačovou výbavou někdy způsobuje komplikace v podobě pomalého načítání 

dat, či jejich překreslování při posunu mapy. Obměna počítačů je závislá na přidělených 

finančních prostředcích z rozpočtu města. 

4.1.1 Návrhy využití v rámci IS úřadu 

Městský úřad v Litoměřicích mimo vlastní samosprávné činnosti vykonává mnoho 

činností v přenesené působnosti. Informační systém úřadu je tvořen několika částmi, 

většinou samostatně fungujícími. Hlavním informačním systémem je MUNIS společnosti 

Triada, spol. s r. o. Systém je modulární, otevřený a zajišťuje velké mnoţství agend úřadu. 

Přesto není moţné zajistit pomocí MUNISu 100 % činností úřadu. A tak např. agendy 

stavebního úřadu, mzdy, přestupky, intranet, redakční systém pro zveřejňování na úřední 

desku, ale i GIS jsou řešeny samostatně. Aplikace nejsou propojeny a kaţdá aplikace  

má vlastní přístupová práva. 

Právě stavební úřad by mohl ke své práci a rozhodování vyuţívat dat ÚAP. Všichni 

jeho pracovníci mají k dispozici GRAMIS. V něm lze připravit „projekt“ a vybrané vrstvy 

z file systemu ÚAP zobrazit v kontextu s dalšími běţně pouţívanými mapovými podklady 

např. katastrální mapa, ortofotomapa. Na pracovníky stavebního úřadu to neklade nové 

nároky na znalosti a projekt můţe čerpat z aktuálních dat. 

Z rozhovoru s pracovníky stavebního úřadu v Litoměřicích vyplynulo, ţe pro  

své rozhodování (např. vydání územně plánovací informace, povolení k umístění stavby 

apod.) potřebují znát zastavěná a zastavitelná území v jednotlivých obcích. Na obr. 13  

je ukázka takto připraveného projektu. V tomto případě projekt znamená připravenou 

mapovou kompozici s potřebnými vrstvami – hranice zastavěného a zastavitelného území, 

katastrální mapu a ortofotomapu, které je moţné dle potřeby zapínat/vypínat. Projekt  

lze otevřít vyhledáním v nabídce GRAMISu, ale také je moţné připravit ikonku – zástupce 

na plochu pro snadné spuštění. 
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Obr. 13   Projekt v GRAMISu pro stavební úřad [zdroj: vlastní pořízení] 

 

Stejný projekt můţe slouţit také pracovnici odboru ţivotního prostředí, která  

má na starost vynětí ze zemědělského půdního fondu. Potřeba vynětí ze zemědělského 

půdního fondu nastává při nakládání s pozemkem k jiným neţ zemědělským účelům, 

nejčastěji při zakládání staveb či změně druhu pozemku. I tato pracovnice ke své práci 

potřebuje znát hranice zastavěných a zastavitelných území. 

Další moţností pro vyuţití dat ÚAP je aktualizace sítí – vedení technické 

infrastruktury v technické mapě města. Technická mapa vznikla přímým měřením více  

jak před 10 lety. Zákres vedení byl předán jednotlivými správci technické infrastruktury. 

Tyto data slouţí například pracovnicím správy majetku města. Mají moţnost se před 

prodeji pozemků či zřizování věcných břemen přesvědčit o poloze sítí. Bez pravidelné 

aktualizace ale informace ztrácejí svou hodnotu, případně chybí zcela. Nevýhodou se můţe 

stát to, ţe někteří poskytovatelé nepředávají data svých sítí v dostatečném detailu hlavně  

v intravilánu. Z vlastní zkušenosti vím, ţe lze na základě individuální dohody se správci 

inţenýrských sítí dohodnout rozsah a detail předávaných dat, alespoň v rozsahu města 

Litoměřice. 

Pomocí ArcGIS serveru lze připravovat nejen mapové sluţby, ale také i mapové 

aplikace. Bylo by ji moţné v případě zájmu publikovat do prostředí internetu např.  

pro ostatní stavební úřady v ORP. Tato mapová aplikace poskytuje více nástrojů např.  

pro dotazování, výběry, zapínání vrstev. Její nevýhodou se můţe stát částečně nepočeštěné 

rozhraní. Ve verzi 9. 3. nebylo k dispozici a nebylo v mých silách počeštění aplikace 

provést. Následující Obr. 14 ukazuje vytvořenou mapovou aplikaci výkresu záměrů. 

Vybrána je plocha náměstí – veřejného prostranství se všemi dostupnými atributy. Rozsah 

zveřejňovaných atributů lze omezit. 
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Obr. 14   Mapová aplikace výkresu záměrů [zdroj: vlastní pořízení, vytvořeno pomocí ArcgGIS Serveru 9.3.] 

4.2 Softwarová část 

Jen málokterou činnost na úřadě si dnes lze představit bez vyuţití výpočetní 

techniky. Software lze obecně dělit na operační a aplikační. V následující kapitole  

je popsán pouţívaný aplikační software. 

4.2.1 GRAMIS 

GRAMIS je program české firmy TOPOS a.s. Umoţňuje práci s digitálními mapami  

a připojenými databázemi, pracující pod operačním systémem MS-Windows. Program 

pracuje s vlastním formátem dat BD. Umoţňuje načítání rastrových typů formátů 

BMP,TIF, JPG, GIF, PNG, CIT, export a import vektorových formátů BD, VVR, VKM, 

DGN, DXF, GEUS, SHP. Podporuje připojení wms sluţeb. Je dodáván v lokálních nebo 

síťových verzích. Městský úřad v Litoměřicích disponuje síťovou verzí tohoto programu. 

[17] Do roku 2008 byla pouţívaná verze s plovoucí licencí pro 7 uţivatelů. Zvýšený zájem 

uţivatelů nastal s vyšším počtem dostupných a aktuálních mapových podkladů a vynutil  

si vyšší počet licencí. V současné době úřad má úřad k dispozici 15 plovoucích licencí, 

vyuţívaných na na odboru správy majetku a lesního hospodářství, stavebním úřadě, odboru 

ţivotního prostředí a odboru dopravy. Software byl vyvinutý v českém prostředí s orientací 

na českého uţivatele. Je orientovaný na detailní práci s daty Katastru nemovitostí. Ty jsou 

pro úřady veřejné správy dostupné zdarma v rámci jejich působnosti ve formátu VFK. 

V současné době provádí aktualizaci těchto dat správce GIS. 

U uţivatelů na úřadě je oblíben pro jeho intuitivní uţivatelské prostředí. Přes veškeré 

své výhody se neosvědčil pro práci s daty ÚAP. Data různých formátů je nutno importovat  

do formátu BD. To by pro intranet úřadu bylo dostačující. Nestačí pro předávání dat  

na krajský úřad s poţadavkem na formát SHP a projekty v MXD. Při exportu dat  

do formátu SHP a následném načtení do produktů firmy Esri došlo ke změnám struktury 



Leona Slabochová : Správa dat ÚAP ORP Litoměřice 

 

2011 28 

dat, případně ztrátám atributů. Není to chyba Gramisu, ale riziko vícenásobných konverzí 

 a odlišné filozofie CAD a GIS systémů. 

Jako správce GIS oceňuji rychlost reakce na poţadavky uţivatele a individuální 

přístup. V současné době se GRAMIS nevyuţívá pro samotné naplňování souborové 

databáze, ale je vděčným pomocníkem pro funkce, které ArcGIS Desktop nabízí  

aţ ve vyšších licencích (např. pokročilá editace či kontroly topologií). 

4.2.2 ArcGIS Desktop 

Systém ArcGIS firmy ESRI tvoří řada produktů určených pro kompletní nasazení 

GIS na jakékoli úrovni. Součástí ArcGIS jsou desktopové, serverové i vývojářské 

produkty, nechybí ani řešení pro mobilní zařízení a specializované nadstavby. 

ArcGIS Desktop 

Do kategorie ArcGIS Desktop spadají produkty ArcView, ArcEditor, ArcInfo  

a volně dostupný prohlíţeč publikovaných map ArcReader. Kaţdý z těchto produktů 

splňuje různou úroveň funkcionality. 

Protoţe ArcView, ArcEditor a ArcInfo mají jednotnou architekturu, mohou uţivatelé 

pracující s kterýmkoli z těchto klientů sdílet výsledky své práce s ostatními uţivateli. 

Mapy, data, symboly, mapové vrstvy, uţivatelské nástroje a rozhraní, výstupní sestavy, 

metadata atd. mohou být vzájemně sdíleny a vyměňovány mezi všemi třemi produkty. 

Pouţití jednotné architektury přináší uţivatelům i tu výhodu, ţe k ovládání kterékoliv 

aplikace ArcGIS Desktop se stačí naučit ovládat jediné jednotné uţivatelské rozhraní. [21]  

V Litoměřicích jsou dostupné dvě licence ArcView. 

4.2.3 ArcGIS Server a manager 

ArcGIS Server je komplexní nástroj umoţňující pořizování, správu, analýzu  

a vizualizaci prostorových dat v on-line prostředí. ArcGIS Server poskytuje nástroje  

pro správu a administraci, které umoţňují snadno konfigurovat a optimalizovat chod GIS 

serveru. Pro vývoj sluţeb a aplikací GIS lze vyuţít technologie. NET, Java, Microsoft 

Silverlight a Adobe Flex. Způsoby vyuţití ilustruje Obr. 15. Sluţeb publikovaných ArcGIS 

Serverem mohou vyuţívat všechny ArcGIS Desktop aplikace (ArcReader, ArcView, 

ArcEditor a ArcInfo). Tyto aplikace mohou vyuţívat nejen mapových a datových sluţeb, 

ale i sluţeb geoprocessingových. Za předpokladu dostupnosti vhodné úrovně licence  

lze na serveru publikovat pokročilejší analytické funkce ArcInfo a vyuţívat je například  

v aplikaci ArcView. [21] 
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Obr. 15   ArcGIS Server [zdroj : http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/] 

ArcGIS Explorer je příkladem středně těţkého desktopového klienta pro sluţby 

ArcGIS Serveru, představuje aplikaci pro koncové uţivatele, pomocí které mohou vyuţívat 

mapové a GIS sluţby bez nutnosti instalace nástrojů GIS na vlastních počítačích.ArcGIS 

Server slouţí k rychlé publikaci map ve formátu projektu MXD. Vlastní publikace probíhá 

pomocí ArcGIS Managera viz Obr. 16. 

 

Obr. 16   Ukázka prostředí ArcGIS Managera [zdroj: vlastní pořízení ] 
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4.2.4 Spirit GIS 

SpiritGIS je plnohodnotná desktopová GIS aplikace vytvořená pomocí technologií fy 

ESRI. Aplikace poskytuje širokou funkčnost, flexibilitu a moţnost funkčního rozšíření 

podle potřeb zákazníka. Modulární koncepce softwaru umoţňuje jeho doplňování  

a maximální přizpůsobení poţadavkům zákazníka. Jádro aplikace je zaloţené na světové 

technologii ESRI, která zaručuje širokou škálu datových formátů, bezproblémovou 

výměnu dat mezi různými GIS aplikacemi a stálý technologický vývoj. 

Funkčnost a paleta nástrojů umoţňuje rychle, efektivně a profesionálně vytvářet, 

spravovat a analyzovat geografická data a popisné (atributové) informace. Aplikace 

umoţňuje současně pracovat s vektorovými a rastrovými daty různých CAD a GIS 

formátů. 

Hlavní rysy: 

 Modulární systém – moţnost rozšíření zásuvnými moduly, 

 Jádro ESRI, 

 Formát dat zaloţený na světovém standardu – SHP, 

 Široká základna CAD a GIS vektorových a rastrových formátů, 

 Intuitivní a snadné ovládání, 

 Bohatá funkčnost, 

 Přímé propojení grafické a atributové části [18]. 

4.2.5 SPIRIT GIS UAP  

SPIRIT GIS ÚAP je systém pro správu a vedení územně analytických podkladů  

s přímou vazbou na platnou legislativu. Systém je vytvořen jako nadstavba aplikací 

ArcGIS Desktop nebo ArcGIS Engine společnosti ESRI. Nadstavba SpiritGIS ÚAP 

poskytuje uţivatelům nástroje pro evidenci dat ÚAP, které jsou jednoduché a uţivatelsky 

příjemné, nekladou na uţivatele vysoké nároky na znalosti GIS. V nastavení aplikace lze 

zvolit pouţívaný datový model a formát pro správu dat[19]. 

Mimo samotného plnění datového modelu nabízí nadstavba mnoho funkcí. Mezi 

nejvyuţívanější patří export dat podle vybraného zájmového území – obce, katastru, 

libovolného polygonu, s moţností ořezávání dat a nastavení bufferu zájmového území. 

Aplikace je stále rozvíjena podle poţadavků uţivatelů. Některé funkce budou pouţity 

při další aktualizaci dat. Jedná se zejména o Importní modul, který má připraveny šablony  

pro import dat některých celostátních poskytovatelů. V přípravě je editor šablon importu.  

Ten by měl uţivateli umoţnit si připravit či upravit šablonu pro import dat od jiných 

poskytovatelů. Novou funkcí je připravená hromadná statistika jevů ÚAP, která by měla 

slouţit jako základ pro SWOT analýzy. Umoţňuje exporty tabulek do formátů XLS, 

HTML, XML [19]. 

Další připravené tabulky slouţí k evidenci vydaných dat, importu a evidenci 

pasportů. Automatická příprava předávacích protokolů je připravena pro produkty  

MS OFFICE. Protoţe se na úřadě v Litoměřicích převáţně pouţívá kancelářský balík 

OPEN OFFICE nelze tvorbu předávacích protokolů vyuţít. 

Nadstavba prochází neustálým vývojem. 
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Obr. 17   Prostředí nadstavby SPIRIT GIS ÚAP [zdroj : GEOREAL s.r.o.] 

4.2.6 Další používaný software 

K práci s daty je nezbytné vyuţívat volně dostupné prohlíţečky jednotlivých 

softwarů a formátů. Vhodné je to pro vizuální kontrolu dat. Vyuţívány jsou Bentley View 

a MISYS-View. 

4.3 Typové zpracování v podmínkách Stavebního úřadu 

Poskytování údajů o průběhu technické infrastruktury úřadům územního plánování 

 je zájmem vlastníků technické infrastruktury, neboť jedině při znalosti těchto údajů může 

úřad územního plánování i stavební úřad hájit jejich zájmy, které pro ně vyplývají 

 ze zvláštních právních předpisů [14]. 

Údaje o území, poskytovaná data jsou shromaţďována na Úřadu územního 

plánování. Jak je uvedeno v odstavci 3.2, v Litoměřicích není toto oddělení odboru 

územního rozvoje součástí stavebního úřadu. Ten se tak stává aţ uţivatelem výstupů  

ze zpracovaných dat – RURÚ a jednotlivých výkresů. V tento moment stavební úřady, 

alespoň na území ORP Litoměřice nevyuţívají informace, která jim výstupy z ÚAP 

nabízejí. 

Samotné zpracování začíná probíhat po poskytnutí dat. Jednou z moţností poskytnutí 

dat, kterou vyuţívají větší, zpravidla poskytovatelé s celostátní působností, je staţení dat  

z jejich - geo-portálu. Oznámení o aktualizaci dat přijde automaticky odesílaným emailem  
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na předem určené adresy (Obr. 18). V tomto případě na email pracovníka ÚÚP a správce 

GIS. 

Pro úspěšné doručování automatických informačních e-mailů, které avizují 

aktualizaci dat uţivatelům, je doporučeno správcem portálu GEOSTORE několik pravidel, 

zejména: 

 e-mailová adresa musí být platná, 

 e-mail nesmí být vyhodnocen jako spam,  

 nesmí být odmítnut elektronicky nepodepsaný e-mail.  

Přístup na portál je autentizován – zabezpečen přihlašovacími údaji pro oprávněné 

uţivatele. Pro stahování dat jsou určeny komprimované soubory ve formátu. ZIP, 

obsahující datové výkresy (DGN), rozsah území (DGN), pasport (PDF) a legenda (DOC).  

Portál GEOSTORE je vybaven sledováním změn, které umoţní uţivatelům snazší 

orientaci v nových aktuálních datech. Prvky výkresu, které byly ve sledovaném období 

odstraněny, jsou v podadresáři "minus", nové v "plus". Změna prvku odpovídá jeho 

odstranění a umístění nového Portál kromě stahovacích sluţeb poskytuje i mapové - 

prohlíţecí sluţby a umoţňuje tisk viz Obr. 19. K jednotlivým funkcím existuje rozsáhlá 

nápověda. 

 

Obr. 18   Informativní e-mail [zdroj: vlastní zpracování] 
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Obr. 19   Možnosti tisku portál GEOSTORE [zdroj: http//:portal gestore.cz] 

 

Pomocí portálu Geostore poskytuje data na Litoměřicku společnost RWE GasNet, 

s.r.o.RWE a NET4GAS, s.r.o. V části portálu nazvaném Digitální archív lze vybrat 

poţadovaná data ke staţení a z atributů (metadat) lze zjistit datum poslední aktualizace dat.  

Komprimovaný soubor ZIP z web portálu je staţen a uloţen do určeného adresáře  

na sdíleném disku ( rok 2011 – data poskytovatele) viz. Obr. 20. Součástí dat je i pasport 

náhled viz . Obr. 21. 
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Obr. 21   Výřez z pasportu [zdroj: archiv pořizovatele] 

V komprimovaném souboru jsou vlastní data v tomto případě grafická část  

ve formátu DGN, datový model předávaných dat- legenda ve formátu DOC a textová část - 

pasport ve formátu PDF. V případě těchto dat je souborů ve formátu DGN několik. 

Rozdělení na kabel, objekty, pásma, projekty, úseky a území. Obsah lze prohlídnout 

pomocí prohlíţečky např. Bentley View XM Edition. 

Data lze do datového skladu naimportovat pomocí nástroje Manažer importu dat 

ÚAP v aplikaci Spirit GIS ÚAP - Obr. 22. Manaţer umoţnuje zaloţení nového importu  

a vyţaduje připojení příslušného pasportu. Pokud nebyl uloţen před začátkem importu lze 

ho ještě vloţit, nutností je doplnění datumu vloţení a stav dat k datu. Pasport je moţné 

připojit ke konkrétní datové sadě a uvést pracovníka, který pasport připojil. 

Obr. 20  Ukázka ukládání dat [zdroj: vlastní zpracování] 
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Obr. 23   Výběr prvků [zdroj: vlastní pořízení] 

 

Obr. 22  Náhled do Manažera Importu [zdroj: vlastní zpracování] 
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Manager importu obsahuje několik předpřipravených šablon, zatím pro omezený 

počet poskytovatelů. Do budoucna je plánován editor šablon, který bude umoţňovat 

úpravu či tvorbu nových importních šablon. Šablony propojí atributy poskytnutých dat  

s atributy datového modelu. V tomto případě nelze importní šablonu pouţít. Ze souboru  

s označením „usek“ je potřeba manuálně vybrat jednotlivé typy plynovodu podle atributů 

viz Obr. 23. V tomto případě kódu barvy čáry s čísly 81,82,83. Po zahájení editace lze 

pouţitím běţných příkazů Ctrl +C a Ctrl +V vybraná data zkopírovat a vloţit do příslušné 

vrstvy datového modelu. 

Chybějící atributy je nutno doplnit ručně (Obr. 24) podle technické dokumentace  

a poskytnutých dat. Manuální editace je nutná pro kaţdý prvek, jev. Tento způsob editace  

je náročný na čas i znalosti, nelze vyloučit omyl při výběru vhodné vrstvy datovém 

modelu. Omyl při vyplnění atributů vede např. k následnému nezobrazení dat při tvorbě 

výkresů.  

Takto je nutno rozdělit, vybrat veškerá data a naimportovat či zkopírovat  

do příslušných vrstev – souboru datového modelu. Plnění datového modelu je tímto 

způsobem zdlouhavá a opakující se práce. Manipulace je časově náročná na seznámení  

se strukturou dat jednotlivých poskytovatelů. S různými obory působnosti jsou spojena 

různá ochranná pásma. Teprve po naplnění datového modelu, lze vyhodnotit území, 

vytvářet výkresy, hledat hodnoty, limity a následně problémy. 

 

 

 

  

Obr. 24   Prázdná atributová tabulka [zdroj: vlastní pořízení] 
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5 ZÁVĚR 

Nedílnou součástí kaţdého rozhodování je uvědomění si problému. Kvalitní 

rozhodování je zaloţeno na systematickém získávání, analýze a vyhodnocování informací 

různého druhů. Z pohledu územně analytických podkladů to znamená dostupnost 

garantovaných informací o území, jejich pravidelnou aktualizaci, sdílení a vzájemné 

poskytování. Teprve kvalitně sesbírané a vyhodnocené územně analytické podklady  

se stávají informační studnicí pro pořizování územně plánovací dokumentace, územní 

rozhodování stavebních úřadů, projektovou činnost, regionální politiku apod. Územně 

analytické podklady umoţňují vidět území ve všech myslitelných a širších vztazích, 

ukazují je jej z pohledu více odborností. 

V práci jsem se snaţila ukázat problematiku územně analytických podkladů 

z pohledu správce GIS, tedy více zaměřené na datovou část územně analytických 

podkladů. Na příkladu obce s rozšířenou působností Litoměřice jsem popsala procesy 

správy těchto dat a vytvořila ukázku zpracování dat. Pro stavební úřad v Litoměřicích jsem 

připravila funkční mapový projekt (v rámci intranetu) za vyuţití dat ÚAP a stávajícího SW 

vybavení. V případě zájmu ze strany dalších stavebních úřadů ve správním území ORP 

Litoměřice je moţné připravit webovou mapovou aplikaci s moţností vyhledávání 

 a dotazování. 

Vzhledem k opakujícím se činnostem při aktualizacích dat doporučuji připravit 

skripty či šablony pro usnadnění práce. Do budoucna navrhuji přechod od souborově 

ukládaných dat k verzované databázi. Ta by měla přispět ke snadnější správě rozsáhlých 

dat, zamezit duplicitám či předejít chybnému vyplnění atributů.  

Práce poukazuje na rozsáhlost problematiky. ÚAP kladou velmi vysoké nároky  

na personální a technické vybavení úřadů a tedy i na rozpočty obcí. Po prvotním zájmu  

o problematiku nařízenou novým stavebním zákonem, utichl zájem ze strany vedení. 

Jedním z důvodů můţe být, ţe vedení města se mění v závislosti na volebních výsledcích.  

Má to dopad na plánování investic a samotný rozvoj technického vybavení nejen  

pro správu ÚAP. K budování „systému“ pro správu dat docházelo „Ad hoc“, dle potřeb, 

 za pochodu. I ve stávajících podmínkách jsem se snaţila o vytvoření kompaktního celku 

s moţností sdílení dat. Protoţe se podařilo první aktualizaci ÚAP provést vlastními silami - 

zaměstnanci úřadu, způsob řešení se ukázal v praxi funkční. Vnímám ale, ţe zpracování 

dat ÚAP má ještě velké rezervy. 

Vzhledem k rychlému vývoji na poli ICT doporučuji zajistit, pro pracovníky 

podílející se na správě a publikaci těchto dat, moţnost pravidelné účasti na školení  

a dalšího zvyšování kvalifikace. V duchu motta: „Kdo chvíli stál, uţ stojí opodál“. Jen tak 

si mohou obce udrţet kvalifikované pracovníky. Vzhledem k ekonomické krizi 

v předchozích letech a úsporným opatřením státního rozpočtu dochází také k úsporám  

v rozpočtech obcí. Mizí tím perspektiva dalšího rozvoje. 
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PŘÍLOHY  



 

 

Příloha č. 1 - sledované jevy



 

 

 

 
 

 



 

 

 
Zdroj: Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

  



 

 

Příloha 2                                                                              Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

PASPORT Č. ….. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

 

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 

 

 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 

1. Jméno a příjmení / název 

 

 

 

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

           

 

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec                                                                                                                 b) PSČ 

  

c) ulice (část obce)                d) číslo popisné 

  

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

 

f) číslo telefonu           g) e-mail 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ODDÍL – ÚDAJ O ÚZEMÍ 

 

4. Název nebo popis údaje o území 

 

 

5. Vznik údaje o území 

a) právní předpis ú správní rozhodnutí ú jiný       b) ze dne 

  

c) vydal 

 

 

6. Územní lokalizace údaje o území 

a) název katastrálního/katastrálních území       b) číslo katastrálního/katastrálních území 

  

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 

 

 

7. Předání údajů o území 

a) název dokumentu          b) datum zpracování 

  

c) počet svazků, listů, nosičů 

 

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 

 

e) souřadnicový systém zobrazení 

 

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 

 Formát textové/tabulkové části 

 Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována) 

 Typ (linie, bod, plocha) 

 Datový model, včetně popisu datových vrstev 

 Medium – nosič, velikost souborů 

 

8. Prohlášení poskytovatele údaje 

Prohlašuji, ţe všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou 

správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankčních důsledků v případě nesprávně či 

neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 

 

 



 

 

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

 

 

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje 

 

 

 

 

 

 

10. Prohlášení poskytovatele údajů 

Prohlašuji, ţe všechny informace, uvedené v III. oddíle, jsou správné, úplné a aktuální. 

Jsem si vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 

 

 

………………………………………………………. 

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele 

  



 

 

Příloha 3                                       Vybrané paragrafy Zákona č 183/2006 (Stavební zákon) 

§ 25 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují  

a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují moţnosti a podmínky 

změn v území; slouţí jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně 

plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 

§ 26 Územně analytické podklady 

(1) Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, 

jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících  

z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo 

vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity vyuţití území"), záměrů na provedení 

změn v území, zjišťování a vyhodnocování udrţitelného rozvoje území a určení problémů 

k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udrţitelného rozvoje území"). 

(2) Náleţitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 27 Pořizování územně analytických podkladů 

(1) Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod 

v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. 

Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti  

a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. 

(2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů 

území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území,  

o právech, povinnostech a omezeních, která se váţí k určité části území, například ploše, 

pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména  

na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny  

v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, 

případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o území"). 

Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů můţe být i technická mapa. 

(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická 

osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") 

především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom 

zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území můţe pořizovatel 

pouţít jen pro územně plánovací činnost, zaloţení a vedení technické mapy a pro činnost 

projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. 

(4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém 

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona 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, pokud tento zákon nestanoví 

jinak. 

 (5) Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn poţadovat na pořizovateli 

úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však 

do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli. 

§ 28 Aktualizace územně analytických podkladů 

(1) Pořizovatel průběţně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů 

o území a průzkumu území a kaţdé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. 

(2) Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/poznamky.aspx#poznamka18


 

 

poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí 

oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti  

a aktuálnosti pouţitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů 

neučiní v této lhůtě, má se za to, ţe jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil. 

(3) Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáţe-li se,  

ţe poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území pouţitých podle odstavce 

2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací 

dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů. 

§ 29 Projednání územně analytických podkladů 

(1) Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností a jejich 

aktualizace předkládá pořizovatel v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním 

předpisem k projednání Radě obcí, která do 60 dnů sdělí pořizovateli své stanovisko, 

zejména k rozboru udrţitelného rozvoje území. Pokud Rada obcí nesdělí své stanovisko  

v této lhůtě, platí, ţe s rozborem udrţitelného rozvoje území souhlasí. 

 (2) Nesouhlasí-li pořizovatel se stanoviskem Rady obcí k rozboru udrţitelného rozvoje 

území, zašle bezodkladně poté, kdy stanovisko obdrţel, územně analytické podklady spolu 

s tímto stanoviskem krajskému úřadu, který posoudí rozpor a dá případně pořizovateli 

pokyn k úpravě. 

 (3) Pořizovatel upraví územně analytické podklady podle výsledku projednání  

a bezodkladně je zašle krajskému úřadu. 

 (4) Územně analytické podklady pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad 

s vyuţitím územně analytických podkladů pro správní obvody obcí s rozšířenou působností 

a předkládá je k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu a formě stanovené prováděcím 

právním předpisem. Krajský úřad zašle ministerstvu a Ministerstvu ţivotního prostředí 

územně analytické podklady pro území kraje do 6 měsíců od lhůty stanovené pro jejich 

pořízení nebo aktualizaci. 

§ 161 Vlastníci technické infrastruktury 

(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat 

polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter 

technické infrastruktury, i výškové umístění. Na ţádost pořizovatele územně analytických 

podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, ţadatele o vydání regulačního 

plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník 

technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, 

ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. 
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