SPRÁVNÍ OBVODY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
NOVÁ MAPOVÁ APLIKACE
Na základě zákona č. 183/2006 Sb.
Ústav územního rozvoje v rámci svých
odborných úkolů (Evidence územně plánovací činnosti, Analýza stavu
na úseku územního plánování a stavebního řádu, Systém stavebně technické prevence) již řadu let disponuje
databází údajů o stavebních úřadech.
Pro možnost veřejné prezentace těchto
dat byla zvolena forma mapové aplikace prostřednictvím softwaru firmy
ESRI. Aplikace byla pro širokou veřejnost zpřístupněna v červnu 2020.
Tabulková data stavebních úřadů obsahují seznam obcí České republiky
a jejich příslušné stavební úřady obecné, speciální (stavební úřady pro vodní
díla a dopravní stavby a komunikace)
a úřady územního plánování.

Tabulka obsahuje nejen
data, ale též vyjádřené
příslušné vazby v hie- Ikona mapové aplikace na mapovém portálu MMR
rarchii stavebních úřa- a ÚÚR
dů a úřadů územního
plánování, které tvoří poměrně slo- váno. Po kliknutí do mapy na územní
žitou strukturu. Příslušné úřady jsou celek (obec, SO ORP, kraj) se vygejak prvoinstanční, tak i druhoinstanční neruje okno s atributy daného prvku.
Z nich lze vyčíst údaje o daných sta(odvolací).
vebních úřadech.
Tyto informace byly propojeny s grafickou vrstvou obcí v mapové aplikaci. Mapová aplikace je volně dostupná
U každé jednotlivé obce (či městské- k prohlížení na mapovém portálu MMR
ho obvodu/městské části) lze dohledat a ÚÚR na adrese http://egis.uur.cz/portal.
její stavební úřad (obecný i speciální) Současně zobrazená data jsou aktuální
a všechny následující úřady odvolací. k 31. 12. 2019.
V mapě jsou barevně odlišeny jednotlivé správní obvody stavebních úřadů
Mgr. Martin Tomáš
– přehledně je tak vyznačeno, které
Ústav územního rozvoje
území je konkrétním úřadem spravo-
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Atributová tabulka geodatabáze zahrnuje základní informace o území,
jako jsou identifikační údaje obcí, a to
od úrovně vyšších územních samosprávných celků (krajů), přes správní
obvody obcí s rozšířenou působností
(SO ORP) až na úroveň jednotlivých
obcí. Součástí je také úroveň městských částí/obvodů, která se týká

územně členěných statutárních měst (Praha,
Brno, Ostrava a Plzeň),
kde jsou též příslušné
stavební úřady (obecné
i speciální) vykonávající svoji činnost na základě pověření daného
magistrátu.

Mapová aplikace Správní obvody stavebních úřadů – náhled
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