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O ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
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.
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.
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PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
Principy a pravidla územního plánování (dále
PaP) jsou jako internetová prezentace
otevřenou příručkou související s územním
plánováním, která umožňuje průběžné
doplňování a aktualizaci. Projekt vznikal
postupně od roku 2005.
Odborná pomůcka
problémové okruhy:
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DOSTUPNOST
PRINCIPŮ A PRAVIDEL ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

Vysokou odbornou kvalitu a prestiž tohoto
uceleného studijního a metodického materiálu
umocňují
odborné
recenze
(zástupci
akademické sféry, veřejné správy, projekční
praxe) aktualizovaných kapitol. Recenze jsou
zadávány od roku 2011.

Webové stránky Ústavu územního rozvoje
www.uur.cz

Publikační činnost a knihovna

Internetové prezentace

Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány
o nové trendy, nové právní předpisy
a aktuální koncepce rezortů.

Od roku 2009 jsou webové stránky včetně
internetové prezentace Principy a pravidla
územního plánování součástí archivace webů
Národní knihovny České republiky jako
kvalitní zdroj, který by měl být uchován do
budoucna a stát se součástí českého
kulturního dědictví.

Od roku 2015 je kompletní znění PaP (cca
1 000 stran textu) zveřejňováno jedenkrát
ročně jako ucelený soubor ve formátu PDF.

NABÍDKA

KONTAKTY

Internetová prezentace Principy a pravidla
územního plánování přednostně usiluje (ve
spolupráci Odboru územního plánování
Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu
územního rozvoje) o vzestupnou kvalitu
informací o územním plánování.
Internetová prezentace nabízí:






průběžně
aktualizované
informace
o stavu a trendech vývoje a principech
řešení v územním plánování;
jediné přehledné shrnutí a výklad
poznatků
současného
urbanismu
a územního plánování, mj. jako podpora
popularizaci
politiky
architektury
a stavební kultury a politiky územního
rozvoje;
materiál, jenž recenzemi předních
odborníků
z
akademické
sféry
z příslušných rezortů a projektové
činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž
dokumentu.

Principy a pravidla územního plánování
pomáhají odborné veřejnosti jako podklad pro
efektivní práci a rozhodování a slouží i pro
ostatní subjekty, které mají zájem získat
informace o územním plánování a usnadňují
orientaci
v jednotlivých
problémových
okruzích.
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