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ZAMĚŘENÍ, HISTORIE VZNIKU PORTÁLU

• Portál „PASPORT ÚPD OBCÍ“ je určen k prezentaci a 
evidenci územně plánovací činnosti obcí ve správním 
obvodu Královéhradeckého kraje

• Poskytuje informace o rozpracovaných i vydaných ÚPD obcí 
a o ÚPP, včetně historických informací, tj. plní funkci 
„elektronického archivu“

• Projekt portálu při svém vzniku navazoval na zpracování 
vybraných ÚPD obcí pro projekt ELLA – Atlas Labe (Česko-
německo-polský projekt v oblasti protipovodňové ochrany 
území)

• V letech 2005 – 2007 byla ve spolupráci se společností 
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. vytvořena aplikace 
zpřístupňující ÚPD obcí kraje v elektronické podobě na 
internetu



ZAMĚŘENÍ, HISTORIE VZNIKU PORTÁLU

• Portál byl původně vytvořen s ohledem na platnou 
legislativu na úseku územního plánování v době vzniku. 
Na základě účinnosti nového stavebního zákona 
(183/2006 Sb.) byl portál dílčím způsobem upravován.

• Intenzita pořizování ÚPD a jejich změn v kraji, i ve 
využívání portálu ze strany odborné a laické veřejnosti 
si vyžádala rozsáhlejší úpravy; v roce 2012 jsme 
přistoupili ke zpracování prvního celkového upgrade 
aplikace.

• Upgrade pořízen opět ve spolupráci s tvůrci původní 
aplikace, společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.



PŘÍSTUP K PORTÁLU

• Adresa portálu: http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/

• Nebo přes web kraje, sekci rozvoj kraje / územní plánování / 
jednotný portál územního plánování

PŘÍSTUP JE 
VOLNÝ – BEZ 

NUTNOSTI 
REGISTRACE / 

PŘIHLAŠOVÁNÍ

http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/


OBSAH PORTÁLU

• 1. EVIDENČNÍ (POPISNÉ) INFORMACE O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH 
DOKUMENTACÍCH OBCÍ
– Platné (vydané resp. schválené) dokumentace
– Rozpracované dokumentace

• 2. GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI ÚPD
– Platné (vydané resp. schválené) dokumentace

• 3. DOTAZOVÁNÍ
– Možnost uživatelských dotazů pro vyhledávání ÚPD dle 

data/zpracovatele/dostupnosti ve fyzickém archivu/dostupnosti v elektronickém 
archivu …

• 4. INFORMACE Z PŘEDNASTAVENÝCH KARTOGRAMŮ
– Průběžně aktualizované (1x24 hod) mapové pohledy dle předem stanovených 

kritérií
• 5. WMS SLUŽBY

– Platné (vydané resp. schválené) dokumentace
– Tzv. bezešvá mapa ÚPD

• A další …



OBSAH PORTÁLU – EVIDENCE 

Podle vyplněného textu 
nebo předdefinované 
hodnoty je možné 
provádět vyhledávání

Podle polí je možné 
provádět třídění

Tematické záložky

Seznam všech evidovaných 
ÚPD (dokončených i 
rozpracovaných)

Datum uvedeno v případě, 
že ÚPD je vydaná

Kliknutím na  konkrétní 
dokumentaci se otevře 
okno s detaily



OBSAH PORTÁLU – EVIDENCE 

Všechny dokumentace 
vztažené a evidované k 
obci Adršpach

Aktuálně rozpracovávaná 
dokumentace

Ikona pro přepnutí 
do mapového 
zobrazení



OBSAH PORTÁLU – EVIDENCE 

Všechny dokumentace 
vztažené k obci Adršpach

Karta „dokumentace“ pro 
změnu č. 2 ÚP Adršpach

Odkaz na registrační list 
dokumentace v systému 
ILAS (vede ÚÚR)

Přepnutí do mapy



OBSAH PORTÁLU – EVIDENCE 

Karta „archiv“ pro změnu 
č. 2 ÚP Adršpach

Odkaz otevře v mapovém 
okně výkresy ÚPD

Kliknutím na odkaz se 
otevřou jednotlivé texty



Karta „archiv“ pro změnu 
č. 2 ÚP Adršpach

Odkaz otevře v mapovém 
okně výkresy ÚPD

Kliknutím na odkaz se 
otevřou jednotlivé texty



OBSAH PORTÁLU – MAPOVÉ ZOBRAZENÍ

Přepnutí do velkého 
mapového okna

Všechny ÚPD obce, které 
jsou zpracovány

Zobrazí odkaz na 
textové části 
dokumentace

Zobrazí legendy výkresů 
v samostatném okně



OBSAH PORTÁLU – DOTAZOVÁNÍ

Lze zadávat kombinace 
podmínek dle nastavených 
kategorií

V případě časově 
omezených dotazů (např. 
datum vydání) lze před 
datum přidat znaménka <, 
>, <=, >=



OBSAH PORTÁLU – KARTOGRAMY

Jde o dynamicky 
generované kartogramy, 
které ilustrují typicky 
zadávané dotazy uživatelů

Kliknutím na obrázek se 
přepne mapové okno



OBSAH PORTÁLU –MAPOVÉ ZOBRAZENÍ

Jde o dynamicky 
generované kartogramy, 
které ilustrují typicky 
zadávané dotazy uživatelů

Kliknutím na obrázek se 
přepne mapové okno



OBSAH PORTÁLU – KARTOGRAMY

Kartogram platné ÚPD dle 
zpracovatele (architekta)

Při zvětšení na detail se v 
mapě zobrazí i popisné 
informace (jméno 
zpracovatele, název 
dokumentace)



OBSAH PORTÁLU – BEZEŠVÁ MAPA ÚPD

Bezešvá mapa vznikla 
zpracováním evidovaných 
rastrových výkresů ÚPD 
oříznutím přesně na 
hranicích obcí.  

Práce s mapovým klientem 
je opět standardní jako u 
ostatních aplikací KÚ.



OBSAH PORTÁLU – WMS

WMS služba – poskytuje 
všechny doposud 
zpracované výkresy ÚPD, 
včetně jejich bezešvých 
podob

ZÚR – přepne do webové 
prezentace platných zásad 
územního rozvoje



FUNKČNOST PORTÁLU

• Technické zajištění a vývoj: Hydrosoft Veleslaví s.r.o. 

• Evidenční informace + skenování a předávání ÚPD k dalšímu zpracování: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení územního plánování

• Rychlost, s jakou se dokončené dokumentace (tj. jejich grafická podoba) 
zpřístupní na portálu, je závislá zejména na rychlosti, s jakou jsou 
jednotlivými pořizovateli dokončené dokumentace předávány k archivaci 
KÚ, a samozřejmě i na objemu finančních prostředků, které jsou na 
„plnění“ aplikace vyčleněny. V tuto chvíli máme kapacitu na ještě zhruba 
250 dokončených dokumentací.

• Cílem projektu „Pasport ÚPD obcí“ je  poskytování maximálně přesných 
a podrobných informací o stavu pořizování ÚPD v kraji. Je možné, že z 
různých důvodů jsou uváděné informace nepřesné, popřípadě neúplné. 
Toto je pravděpodobnější zejména u starších dokumentací, u nichž je 
mnohdy velmi obtížné evidenční údaje dohledat. Proto je vždy brát 
zřetel na informativní charakter portálu.



PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY NA ROK 2017

• Přechod na nového mapového klienta, který nebude vyžadovat 
JAVA

• Dílčí úpravy evidenční (databázové části) a s tím související 
možnosti lepšího vyhledávání (dotazování) 



KONTAKTY

Krajský úřad 
(evidenční údaje, archivace dokumentací a jejich skenování dokumentací, 

registrační listy):

• Ing. Jitka Macková jmackova@kr-kralovehradecky.cz, 495 817 

452

• Bc. Pavla Hofmanová, DiS. phofmanova@kr-
kralovehradecky.cz, 495 817 468

HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o

(tvorba a správa aplikace, zpracování a vystavení platných dokumentací):

• Mgr. Josef Beneš benes@hv.cz, 220 611 045



Děkuji za pozornost

Ing. Jitka Macková


