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 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 

        Obce Královéhradeckého kraje 
             Úřady územního plánování Královéhradeckého kraje 
  
VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK–17841/UP/2018/Há   
   
VYŘIZUJE: Ing. Petr Háp  
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování   
LINKA | MOBIL: 495 817 236  
E-MAIL: phap@kr-kralovehradecky.cz 
 
DATUM: 23. května 2018 
 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 0  / listů: 0 
Počet svazků: 0 
Sp. znak, sk. režim: 54.1  V/5 
 

P O ZV Á N K A 
 

na poradu pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje, vykonávajících 
agendu na úseku územního plánování a fyzických osob, které splňují 

kvalifikační požadavky územně plánovací činnosti a vykonávají tuto agendu 
v Královéhradeckém kraji 

 

Porada se uskuteční dne 

19. června 2018 (úterý) od 9:00 hodin 
v zasedací místnosti 9-N2.906 (sál zastupitelstva) 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,  
Hradec Králové 

 
Program:  
 
Zahájení porady v 9:00 hodin. 
 
- Představení aktualizovaného systému Pasport ÚPD obcí Královéhradeckého 

kraje; 
- Informace od úřadů územního plánování ke způsobu evidence 

vydávaných závazných stanovisek – k této problematice podají informaci 
jednotlivě pracovníci úřadů územního plánování. 

- Vyhodnocení kontrolní činnosti krajského úřadu na úseku územního plánování 
v I. pololetí 2018 a seznámení s harmonogramem kontrol pro II. pololetí 2018; 

- Aktuální informace na úseku ÚP; 
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- Vybraná problematika v oblasti pořizování ÚPD obcí po novele stavebního 
zákona (pořizování ÚP, aplikace ustanovení – 96b stavebního zákona – 
závazná stanoviska orgánů ÚP, aktualizace MINIS, aktuálnost některých ÚPD 
– RP a jejich evidence v iLAS, změny v iLAS, ÚS krajiny Královéhradeckého 
kraje jako podklad pro pořizování ÚPD, změny v legislativě na úseku ŽP – 
NATURA, ZPF); 

 
Ukončení porady se předpokládá do 12:00 – 13.00 hodin. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Háp  
vedoucí oddělení územního plánování  
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