
ÚZEMNĚ ANALITICKÉ PODKLADY 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

-
AKTUÁLNÍ INFORMACE

27. 4. 2017



OBSAH

• CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE

• VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH 
DOKUMENTACÍ

• STAV POŘÍZENÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ A KRAJE

• POSTUP AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

• PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ÚAP



ÚAP – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

• Územně analytické podklady („ÚAP“)jsou druhem územně plánovacího 
podkladu ve smyslu stavebního zákona  a slouží jako výchozí podklad k 
veškerým územně plánovacím aktivitám.

• Jde o soubor průběžně aktualizovaných mapových i popisných údajů o 
území, charakterizujících aktuální stav území, jeho hodnoty, limity a 
možnosti dalšího rozvoje.

• Součástí ÚAP je také vyhodnocení dění v území z pohledu udržitelného 
rozvoje. Je prováděno na základě dílčích rozborů 10 základních témat, 
přičemž se zejména určují problémy, které by měly být řešeny v územně 
plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu.



ÚAP – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

• ÚAP jsou pořizovány a zpracovávány v souladu s příslušnými 
ustanoveními stavebního zákona (č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) - §§ 26 - 29 a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (č. 500/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů)  - §§ 4 – 5

• Definice ÚAP (§ 26 SZ)

• Způsob pořizování ÚAP (§ 27 SZ)

• Postup aktualizace ÚAP (§ 28 SZ)

• Projednání zpracovaných ÚAP (§ 29 SZ)

• Struktura obsahu ÚAP, postup získávání údajů o území a jejich struktura, 
grafické výstupy (§ 4 vyhlášky)

• Postup a způsob dokladování projednávání ÚAP (§ 5 vyhlášky)

• Základní seznam sledovaných jevů ÚAP (přílohy č. 1 a 2 vyhlášky)



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 obcí,

• ÚAP kraje - podrobnost a rozsah nezbytný pro pořizování zásad 
územního rozvoje kraje



ÚAP – STRUKTURA

• Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území (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 – schéma pořízení



ÚAP – SLEDOVANÉ JEVY

• 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

• Jevy zahrnují zejména následující oblasti – informace o ŽP (příroda a 
krajina, vodstvo, geologie, ovzduší, …), dopravní a technické 
infrastruktuře, kulturních hodnotách, demografii, ekonomickém vývoji 
území

• Poskytovatelem údaje je :

• Orgán veřejné správy nebo jím zřízená PO

• Vlastník dopravní a technické infrastruktury



• Kvalita zpracovaných ÚAP je přímo úměrná kvalitě 
poskytovaných informací / dat od zákonných poskytovatelů 
údajů 

• Poskytovatelé:

• Orgány veřejné správy

• Vlastníci dopravní a technické infrastruktury

ÚAP – ROLE OBCÍ V PROCESU POŘÍZENÍ ÚAP



ÚAP – SLEDOVANÉ JEVY

• Poskytovatel má dle SZ povinnost poskytnout údaje o území pro účely 
pořízení ÚAP:

• Bezodkladně po jejich zjištění či vzniku

• Především v digitální formě

• Zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost, kterou stvrzuje 
pasportem

• Pořizovatel ÚAP smí použít poskytnuté údaje jen pro územně plánovací 
činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta ÚPD a 
ÚS

• Poskytnutí údajů je ze strany poskytovatel bezplatné, pouze vlastník 
dopravní a technické infrastruktury má oprávnění požadovat úhradu nákladů 
spojených s poskytnutím (jen do výše nákladů na kopie, nosiče dat a 
doručení).

• Dokončené ÚAP se v zákonem stanoveném rozsahu zveřejňují na webu, 
předávají stavebním úřadům,  KÚ (v případě ÚAPo) a MMR (v případě ÚAPk)



ÚAP – ZVEŘEJNĚNÍ ÚAP

• ÚAP obcí jsou zveřejněny:

• Na webových stránkách příslušných ORP

• Odkazy jsou shromážděny i na webových stránkách kraje: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady-obci-s-
rozsirenou-pusobnosti---aktualizace-2016-98363/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-v-khk---aktualizace-2014-77405/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady-obci-s-rozsirenou-pusobnosti---aktualizace-2016-98363/


ÚAP – POSTUP POŘÍZENÍ

• První ÚAP byly pořízeny do 2 resp. 2,5 let po nabytí účinnosti zákona 
183/2006 Sb., tedy :

• ÚAP obcí – 31. 12. 2008

• ÚAP kraje – 30. 6. 2009

• Každé dva roky (§ 28 SZ) se pořizuje tzv. úplná aktualizace ÚAP

• ÚAP obcí : 12/2010, 12/2012, 12/2014, 12/2016

• ÚAP kraje: 6/2011, 6/2013, 6/2015, 6/2017

• Úplná aktualizace zahrnuje kompletní revizi textové i grafické části na 
základě aktualizovaných dat od poskytovatelů údajů, na které se obrací v 
předstihu pořizovatel ÚAP

• Mimo povinné dvouleté cykly aktualizací ÚAP se provádí i aktualizace 
průběžné, zaměřené zejména na údržbu aktuálnosti datových podkladů 
ÚAP 



• ÚAP ÚPD

• ÚAP slouží jako výchozí podklad k veškerým územně plánovacím aktivitám

• ÚAP je nutné zohlednit již při zpracování zadání územního plánu nebo jeho změny 
(zaměřit se na požadavky plynoucí z ÚAP, zejména na definované problémy k řešení)

• Z informací shromážděných v rámci ÚAP vychází projektant územně plánovací 
dokumentace

• V případě kvalitně zpracovaných ÚAP není nutné zadávat před pořízením ÚPD 
vyhotovení dodatečných průzkumů a rozborů území    nevznikají další 
náklady

• ÚPD ÚAP

• ÚAP přebírá do svého obsahu vybraná data územně plánovacích dokumentací (např. 
hranice zastavěného, zastavitelného území; plochy s rozdílným způsobem využití; 
záměry dopravní a technické infrastruktury;  vymezený ÚSES…)

ÚAP – VZÁJEMNÝ VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ



• Zpřístupnění ÚAP obcí Královéhradeckého kraje odborné i 
laické veřejnosti je umožněno prostřednictvím webového 
portálu na adrese:

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

• Portál umožňuje:
• Prohlížení dat 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, obcí apod.

PORTÁL ÚAP

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


• Data zobrazovaná prostřednictvím Portálu ÚAP jsou 
průběžně aktualizována na základě průběžně předávaných 
dat poskytovatelů údajů (nejsou tedy závislá jen na 
dvouleté lhůtě aktualizace ÚAP)

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

• Portál ÚAP prozatím využívají ÚÚP, projektanti ÚPD a 
stavební úřady

• 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 
dalším zájemcům

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 adresy

• jmackova@kr-kralovehradecky.cz

nebo

• phavlova2@kr-kralovehradecky.cz

mailto:jmackova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:phavlova2@kr-kralovehradecky.cz


Děkuji za pozornost

Ing. Jitka Macková


