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ÚAP – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

• Agenda pořizování ÚAP definována zákonem 500/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) 

• ÚAP spolu s ÚS tvoří ÚPP (§ 25 SZ) a slouží jako podklad k pořizování 
PÚR, ÚPD, jejich změn a pro rozhodování v území 

• ÚAP definovány v § 26 SZ : 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, 
záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování 
udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně 
plánovací dokumentaci („RURÚ“) 

 



 
 

 

 

ÚAP – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

• ÚAP dvojího typu  (§ 27 SZ):  

• Pořizované úřady územního plánování – ÚAP obcí 

• Pořizované krajem – ÚAP kraje 

• Liší se mírou podrobnosti danou účelem jejich využití 
• ÚAP obcí - pořizování územních a regulačních plánů, 
• ÚAP kraje - podrobnost a rozsah nezbytný pro pořizování zásad 

územního rozvoje 
  

• Náležitosti obsahu ÚAP : vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

 



 

 

ÚAP – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

• ÚAP obsahují (§ 4 vyhlášky) :  

• Podklady pro RURÚ 

• zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území 

• zjištění hodnot území (+ výkres hodnot) 

• limity využití území (+ výkres limitů) 

• zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území (+ 
výkres záměrů) 

• RURÚ 

• zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením 
jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT 
analýza) a to v tematickém členění 

• určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

• Problémový výkres 

 



 

 

ÚAP – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

• Vyhláška v příloze č. 1 uvádí základní výčet jevů (tj. podkladů, dat = údajů 
o území) povinně sledovaných v ÚAP obcí (část A přílohy) a kraje (část B 
přílohy) 

• Údaje o území poskytuje v souladu se SZ poskytovatel údajů 

• Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o 
jeho vzniku, pořízení, zpracování…tj. pasport údaje o území 

 

 

 



 

 

ÚAP – schéma pořízení 

 

 



 

 

ÚAP – schéma pořízení 

 

 



 

 

ÚAP – ÚDAJE O ÚZEMÍ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY 

• Ministerstvo obrany je poskytovatelem údajů pro zpracování ÚAP ve 
smyslu ustanovení § 27 odst. 3 SZ 

• Poskytnuté údaje slouží i pro rozhodování v území (§25 SZ) 

• V souladu s vyhláškou poskytuje údaje výslovně uváděné v příloze č. 1 
vyhlášky, část A) a to pod poř. č. 107 (objekt důležitý pro obranu státu) a 
108 (vojenské újezdy) 

• dále pak jako vlastník dopravní a technické infrastruktury poskytuje 
informace i o dalších jevech v území – např. č. 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 
79, 80, 81, 82, 102, 103, 114 a 119 

• Údaje o území poskytuje Ministerstvo obrany prostřednictvím Agentur 
pro hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), pro Královéhradecký 
kraje konkrétně Odbor územní správy majetku Pardubice. 

 

 

 



 

 

ÚAP – ÚDAJE O ÚZEMÍ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY 

• Odbor územní správy majetku Pardubice poskytl všem pořizovatelů ÚAP 
v Královéhradeckém kraji v červenci 2014 aktuální údaje o území 

• Údaje o území obsahovaly grafickou část (ve formátech ESRI Shapefile a 
VYK) a pasporty pro jednotlivé jevy 

• Zároveň byl zaslán průvodní dopis  s dovětkem:  

„Kromě zpracovaných zákresů objektů a zařízení AČR a jejich 
ochranných pásem jsou dále vymezeným územím Ministerstva 
obrany, ve smyslu § 175 zákona Sb., veškerá katastrální území v 
působnosti ORP (kraje) – viz jev 119.“ 

 

 

 



 

 

ÚAP – ÚDAJE O ÚZEMÍ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY 

• § 175 SZ: Povolení stavby v územích vymezených ministerstvem obrany 
a vnitra 

• (1) V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo 
Ministerstvem vnitra lze v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě jejich 
závazného stanoviska. Vymezená území oznámí pořizovatelům 
územně analytických podkladů a stavebním úřadům, v jejichž 
správních obvodech se nacházejí 

• (2) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v územích 
vymezených podle odstavce 1 uplatňovat u staveb již zřízených 
požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit předchozí 
závazné stanovisko ke změnám stavby. Náklady na nezbytné úpravy 
provedené na zvláštní požadavky Ministerstva obrany nebo 
Ministerstva vnitra hradí tyto orgány. 

• Pasport jevu č. 119 

 

119pasport1.rtf


 

 

ÚAP – ÚDAJE O ÚZEMÍ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY 

• Z předaných podkladů a pasportů údajů o území vyplývalo, že 
Ministerstvo obrany si s využitím ustanovení § 175 vyhradilo CELÉ ÚZEMÍ 
KRAJE jako území svého zájmu, ve kterém si vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení vyžaduje mimo jiné závazné 
stanovisko 

• Z podnětu Královéhradeckého a Jihočeského kraje se k této problematice 
uskutečnilo nejprve v září 2014  jednání mezi MMR ČR a MO a dále v 
listopadu 2014 jednání mezi kraji, ministerstvy a AHNM – územní správou 
Pardubice a Brno 

• Z těchto jednání vyplynuly skutečnosti, důležité jak pro pořizování ÚAP, 
tak pro činnost stavebních úřadů 

• V rámci jednání MO požádalo o poskytování předaných údajů stavebním 
úřadům (odmítnuto z důvodu duplicity – AHNM poskytuje v souladu s 
požadavky SZ údaje stavebním úřadům přímo) a o výklad a vysvětlení 
případných nejasností v údajích o území stavebním úřadům 

 



 

 

POUŽITÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ POSKYTNUTÝCH MO (AHNM) 

• Všechny údaje poskytnuté MO je nutno zohlednit při zpracování ÚAP a 
prostřednictvím ÚAP s nimi nakládat  způsobem předepsaným stavebním 
zákonem (viz § 25 SZ – účel ÚAP) 

• § 175 SZ: 

• AHNM předala území svého zájmu prostřednictvím jevu č. 119  

• v souladu s § 175 byly tyto údaje předány  

• Pořizovatelům ÚAP 

• Stavebním úřadům – mají tedy úplné poklady pro poskytování 
ÚPI dle § 21 SZ 

• V pasportu jevu č. 119 došlo k upřesnění konkrétních druhů staveb, u 
nich lze vydat ÚR a povolit je na základě závazného stanoviska MO, u 
jiných druhů staveb pak není třeba v těchto územích závazné 
stanovisko MO 

 

 

119pasport2.pdf


• Údaje (data) poskytnuty v digitálním formátu 

• data obsahují krom geografické složky i popisné 
atributy (např. údaje od výšce nad terénem, hodnoty 
ochranného pásma, napětí apod.) 

• Zpracování pro účely užití při tvorbě ÚAP: 

• Převod do datového modelu DMG ÚAP (provádí krajský úřad 
za území kraje a zpracované distribuuje na ÚÚP) 

• Zveřejnění dat na web portálu ÚAP 

 http://uap.tck.kr-kralovehradecky.cz  

 

 

ZPRACOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ MO V ÚAP KRAJE A OBCÍ 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

 

 

 

 

http://uap.tck.kr-kralovehradecky.cz/
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• Portál ÚAP umožňuje: 

• Prohlížení dat a datového modelu bez nutnosti používat specializovaný GIS software 

• Vyhledávání dat, dotýkajících konkrétních pozemků 

• Informace o zobrazených jevech 

• Vlastní mapové pohledy definované uživatelem – dle přístupových práv 

• Stahování dat uživateli portálu (na základě přidělených přístupových práv) dle definovaného rozsahu 
jevů, území,… 

• … 

• Portál ÚAP tedy zjednodušuje uživatelům přístup k údajům o území – lze využít i 
v praxi stavebních úřadů 

• Data zobrazovaná prostřednictvím Portálu ÚAP jsou průběžně aktualizována na 
základě průběžně předávaných dat poskytovatelů údajů 

• Uživateli portálu mohou být: zpracovatelé ÚAP (kraj, ÚÚP), poskytovatelé údajů, 
zpracovatelé ÚPD (projektanti), orgány VS 

• Portál ÚAP prozatím využívají ÚÚP , projektanti ÚPD 

• Na základě žádosti (e-mail) a poskytnutí kontaktních údajů (organizace, 
jméno, příjmení, e-mail) pro zaslání přihlašovacího jména a hesla je možné 
portál zpřístupnit i pracovníkům stavebních úřadů 

PORTÁL ÚAP 

 

 

 

 

 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 

Zvýraznění hledané parcely 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 



UŽIVATEL – OPRÁVNĚNÍ „VEŘEJNÁ SPRÁVA“ 

Mapové zobrazení jevu 

http://uap.tck.kr-kralovehradecky.cz/verejnost/datovy-model/mapa/A107


 

 

SEZNÁMENÍ S PODKLADY MO 

• Předané údaje o území: 

• 68   vodovodní síť včetně ochranného pásma 
• 70   síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 
• 72   elektrická stanice včetně ochranného pásma 
• 73   nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma 
• 75   vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 
• 76   technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 
• 78   produktovod včetně ochranného pásma 
• 79   technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 
• 80   teplovod včetně ochranného pásma 
• 81   elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 
• 82   komunikační vedení včetně ochranného pásma 
• 102  letiště včetně ochranných pásem 
• 107  objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 
• 114  jiná ochranná pásma 
• 119  další dostupné informace 

(data k dispozici ve formátu .shp, možno je zobrazit v rámci jednoho výkresu,   
POZOR pro každý jev může existovat více .shp, např. plošné i liniové zobrazení, viz DMG ÚAP) 

• Katastrálních území Královéhradeckého kraje předanými údaji o území 

 

data_MO.tif
jevy_v_uzemi.xlsx


 

 

SEZNÁMENÍ S PODKLADY MO – PASPORTNÍ LISTY 

• ke každému jevu existuje pasportní list, potvrzující správnost, aktuálnost a platnost 
poskytnutých dat  (vystaven poskytovatelem) 

• pasportní listy obsahují doplňující či upřesňující informace ke konkrétnímu jevu (jedná se 
o informace, které z praktických důvodů není možné vyplnit v atributové struktuře 
jednotlivých .shp) 

• potřebné informace z pasportu zejména : 

• název a popis údaje o území  - bližší specifikace území např. MO předává osu vedení, 
ale za vymezené území považuje pásmo v určité šířce – tzv. surová data, nutno dále 
zpracovat (data poskytnuta KÚ KHK již ve zpracovaném stavu) 

• územní lokalizace: 

• uvedena dotčená katastrální území (jevy č. 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 
107, 114)  

• území ORP (jevy č. 82, 102, 103) 

• území celého kraje (jev č. 119) – viz předchozí informace vztahující se k § 175 SZ 

 
 

 

jevy_v_uzemi.xlsx
20140703_68_Kraj.rtf
20140703_81_Kraj.rtf


 

 

ZÍSKÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ 

• Od poskytovatele údajů – AHNM – odbor územní správy majetku 
Pardubice 

nebo 

• Od ÚÚP 

nebo 

• Portál ÚAP  

 

 

 

 

 

 



 

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PORTÁLU 

• V případě zájmu o využívání portálu je nutné předat kontaktní údaje, aby 
mohl být vytvořen příslušný uživatelský profil 

• Kontaktní údaje : 

• Název organizace 

• Jméno, příjmení uživatele 

• Kontaktní e-mailová adresa uživatele  

• Žádost o vytvoření přístupu zaslat na e-mailové adresu 

• jmackova@kr-kralovehradecky.cz 

nebo 

• lpanusova@kr-kralovehradecky.cz 
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Děkujeme za pozornost 

 

Ing. Jitka Macková 

Mgr. Lucie Panušová 


