SLOVO ÚVODEM
S nástupem podzimu se k vám dostává páté letošní číslo časopisu U&ÚR.
Jeho hlavní rubrika seznamuje s vládou ČR schválenou aktualizací Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky a s Národním
akčním plánem adaptace na změnu klimatu.
Dva recenzované články najdete v rubrice Názory a diskuse. První z nich je
věnován informační podpoře územního a strategického plánování a managementu regionálního rozvoje a její integraci do společné informační základny.
Druhý recenzovaný článek pojednává o podrobné empirické analýze vybavenosti obcí, o návrhu konceptu běžného standardu vybavenosti a o navrhovaném
nástroji – „kalkulačce vybavenosti“. V této rubrice se také podíváme do Švédska a seznámíme se se strukturou jeho územně plánovacího systému. Následující příspěvek se zabývá fakty a doporučeními souvisejícími s integrací cizinců
v obcích České republiky. V dalším článku se dozvíte o aplikacích nově zprovozněné brněnské celoměstské datové platformy – hlavním zdroji informací
o městě a užitečném pracovním nástroji promítajícím se do základních koncepčních a strategických dokumentů města. Rubriku Názory a diskuse uzavírá
příspěvek z kanceláře veřejného ochránce práv věnovaný stížnosti vlastníka
ve věci omezení jeho vlastnických práv pořízením a vydáním územního plánu
a následnému postupu obce na konkrétním (zde anonymizovaném) příkladu.
Informační rubriku otevírá příspěvek o ceně Jiřiny Bergatt Jackson – nejlepších diplomových pracích v oblasti územního rozvoje. Další dva příspěvky
informují o dvou konferencích: on-line evropské konferenci věnované politikám architektury a o sedmém ročníku konference zabývající se BIM (Building
Information Modeling – informační model budovy) ve stavebnictví. Následuje informace o dvou nových publikacích programu ESPON přeložených do
češtiny. Teze politik se zabývá změnami v postupně rušených uhelných pánvích. Významnou publikaci představuje nový Atlas pro územní agendu 2030
programu ESPON. Rubriku tradičně uzavírají pohledy do jiných mediálních
zdrojů a tiskové informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Vedle stálých příloh najdete v čísle 5/2021 také přílohu mimořádnou – plné
znění Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění
závazném od 1. 9. 2021).
Příjemné čtení přeje
redakce U&ÚR
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