

VÝBĚR ODKAZŮ
NA PORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ





Aktuality z oboru a Aktuální témata
v územním rozvoji



Nástroje územního plánování v ČR
Přímé vstupy na internetové stránky
krajů/obcí z rozšířenou působností, kde
lze pohromadě nalézt územně plánovací
dokumentaci
a
územně
plánovací
podklady (poslední úplná aktualizace
ÚAP, zásady územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace, systém evidence
ÚPD/ÚPP – iLAS a iKAS).
Druhy a fáze pořizování územně plánovací
dokumentace
Teorie, metodiky, publikace
Konzultační středisko ke stavebnímu
právu
Právní předpisy
Obnova a rozvoj venkova
Evidence územně plánovací činnosti v ČR
Oborové informace o území
Sídla, osídlení / Demografie, sociologie
Příroda, krajina, životní prostředí, ekologie
Kultura, historie, rekreace, cestovní ruch
Průmysl, brownfields / Technická
infrastruktura / Nerostné bohatství,
geologie / Doprava / atd.
Strategické a koncepční dokumenty v ČR
Geografická data, informační systémy
Územně plánovací nástroje v zemích EU
Dotace EU a ČR

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) byl založen
v roce 1994. V současnosti je přímo řízen
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a v roce
2001 se stal organizační složkou státu.














O ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Působí zejména v oborech územního
plánování, stavebního řádu, územního rozvoje
a regionální politiky.
V této
souvislosti
vytváří
podklady
pro operativní činnost ministerstva, podílí se
na
přípravě
strategických
dokumentů,
vykonává činnost metodickou, konzultační
a rešeršní, studijní, informační, dokumentační
a publikační, včetně tvorby informačních
systémů, organizuje mezinárodní odborný styk
a působí též v mezinárodních organizacích.
Ve výše uvedených oborech jsou k dispozici
fondy odborné knihovny.
V oblasti územního rozvoje je ÚÚR jediným
zařízením svého druhu v České republice.

Ústav územního rozvoje
INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT
INSTITUT FÜR RAUMENTWICKLUNG

PORTÁL
ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ



PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Portál územního plánování (dále Portál ÚP),
oficiální portál Ústavu územního rozvoje
z oblasti územního plánování. Je v provozu
od roku 2003. Cílem je vytvářet otevřený,
průběžně aktualizovaný a bezpečný systém
odkazů na relevantní informace v oboru
územního plánování a územního rozvoje,
vyplývajících jak z činností ÚÚR, tak
externích zdrojů.
 Systém je určen pro subjekty státní
správy, subjekty samosprávy, profesní
a odbornou veřejnost.
 Portál ÚP má standardně vyrovnanou
návštěvnost. V sekci Státní správa se
udržuje kolem 30. místa.
 Portál ÚP k červnu 2017 obsahuje 3 710
webových odkazů.
 Navštívilo ho celkem 621 714
návštěvníků (od registrace 23. 5. 2005).
 Průměrná denní návštěvnost je cca
190 návštěvníků.



FUNKČNOST, AKTUÁLNOST
A SPRÁVNOST

Kontrola funkčnosti, aktuálnosti a správnosti
odkazů na Portálu ÚP probíhá pololetně
speciálním programem. Následně probíhá
oprava nefunkčních odkazů.
Celoročně
probíhá
průběžná
údržba
a aktualizace nefunkčních a nesprávných
odkazů ve všech sekcích a průběžné
naplňování novými odkazy. Doplňují se nové
sekce vyplývající z činnosti ÚÚR a MMR.
Některé sekce se operativně mění s ohledem
na lepší přehlednost a orientaci v Portálu ÚP.










KONTAKTY
Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3
602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 111
E-mail: sekretariat@uur.cz
Garant ÚÚR
Portálu územního plánování
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.
Tel.: +420 542 423 132
E-mail: simkova@uur.cz
Garant MMR
Portálu územního plánování
Ing. Vladimír Voldřich
Tel.: +420 224 862 276
E-mail: vladimir.voldrich@mmr.cz

DOSTUPNOST
PORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Webové stránky Portálu územního plánování
http://portal.uur.cz/
Webové stránky Ústavu územního rozvoje
www.uur.cz



NABÍDKA PORTÁLU

Portál ÚP přednostně nabízí:


Aktuality z oboru. Aktuální téma
v územním rozvoji.



Tříděné věcné informace z oblasti
územního plánování.



Přehled o stavu územně plánovací
činnosti v ČR.



Prezentace výstupů z činnosti ÚÚR
a MMR v oblasti územního plánování.



Setkávací platforma pro vybrané
subjekty v rámci přístupu s heslem.



Přehlednost internetové aplikace
a optimalizace pro počítače
i pro mobilní zařízení.

Portál ÚP pomáhá odborné veřejnosti jako
podklad pro efektivní práci a rozhodování
a slouží i pro ostatní subjekty, které mají
zájem získat informace o územním plánování.
Portál ÚP usnadňuje orientaci v oblasti
územního plánování. Je navázán na Portál
veřejné správy a na další příbuzné portály.

Webové stránky
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz
Od roku 2009 je Portál ÚP součástí archivace
webů Národní knihovny České republiky jako
kvalitní zdroj informací, který by měl být
uchován do budoucna (společně s webovými
stránkami ÚÚR).

Ústav územního rozvoje © Hana Šimková, 08/2017

