Konzultační středisko – Diskuse
Návod
V rámci Konzultačního střediska pro úřady územního plánování byla uvedena do provozu online diskuse k novému stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám. Tato diskuse je
určena pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností úřadů územního plánování, stavebních
úřadů a odborné veřejnosti. Nejedná se o zodpovídání dotazů Konzultačním střediskem.
Systém Diskuse je strukturován do tří úrovní – každé úrovni odpovídá jedna obrazovka:
• na první obrazovce je zobrazen seznam Tématických skupin, které zakládá a edituje Ústav
územního rozvoje − ze seznamu si účastník diskuse vybere požadovanou Tématickou
skupinu;
• na druhé obrazovce je zobrazen seznam Témat, které vybraná Tématická skupina poskytuje
− témata zakládají účastníci diskuse;
• na třetí obrazovce je zobrazen seznam Příspěvků, které se vztahují k diskutovanému
Tématu ve vybrané Tématické skupině − příspěvky vkládají opět účastníci diskuse.
1. Tématické skupiny

Ke každé Tématické skupině je zobrazena jednoduchá statistika vyjadřující počet témat
v tématické skupině a datum založení posledního tématu.
Kliknutím na vybranou Tématickou skupinu přejdete do úrovně Témat vztahujících se
k vybrané Tématické skupině.
2. Témata

Ke každému Tématu je zobrazena jednoduchá statistika s údaji o tématu: autor, datum
vložení, počet příspěvků k tématu a datum posledního příspěvku k tématu.
Kliknutím na vybrané Téma přejdete do úrovně Příspěvků vztahujících se k vybranému
Tématu.

Můžete rovněž přidat své vlastní Téma k diskusi v rámci vybrané Tématické skupiny. Stačí
vyplnit položky: Jméno, E-mail a Téma, dále pak kliknout na tlačítko Přidat nové téma do
diskuse.
3. Příspěvky

Ke každému Příspěvku je zobrazeno jméno autora (které je současně odkazem na jeho e-mail)
a datum vložení příspěvku.
Tato úroveň slouží ke vkládání Příspěvků v rámci diskutovaného Tématu. Můžete zde vkládat
své vlastní příspěvky k diskusi. Stačí vyplnit položky: Jméno, E-mail a Téma, dále pak
kliknout na tlačítko Přidat nový příspěvek k tématu.
Pravidla chování v diskusi
Při psaní příspěvků zachovejte, prosím, slušnost jako při běžné komunikaci. Kdokoliv
s přístupem na web může číst tuto diskusi.
Případné připomínky či náměty můžete zaslat na adresu: KonzultacniStredisko@uur.cz.

