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Webové stránky Ústavu územního rozvoje
www.uur.cz
↓
Územní plánování a stavební řád
Slovník územního rozvoje
Vstup do aplikace
http://www.uur.cz/?id=3790
Od roku 2009 jsou webové stránky včetně
Slovníku
územního
rozvoje
součástí
archivace webů Národní knihovny České
republiky jako kvalitní zdroj informací, který by
měl být uchován do budoucna.



O ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) je organizační
složka státu zřízená Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR.
ÚÚR působí zejména v oborech územního
plánování, stavebního řádu, územního rozvoje
a regionální politiky.
Zabezpečuje úkoly uložené stavebním
zákonem – řešení koncepčních otázek teorie
a praxe v oboru územního plánování,
urbanismu
a
architektury,
provozování
systému
stavebně
technické
prevence
a evidence územně plánovací činnosti.
Zabezpečuje úkoly uložené usnesením
vlády – zajištění přípravy a implementace
strategických dokumentů Politika architektury
a stavební kultury ČR a Politika územního
rozvoje ČR, včetně potřebných územně
analytických
podkladů,
spolupráce
na
zpracování podkladů pro analýzu stavu na
úseku územního plánování a stavebního řádu.
Zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních závazků – spolupráce v oblasti územního rozvoje států V4+2 a zajištění činnosti
národního kontaktního místa ESPON.
Vykonává činnost konzultační a rešeršní,
studijní, informační, dokumentační a publikační,
včetně tvorby informačních systémů. Ve výše
uvedených oborech jsou k dispozici fondy
odborné knihovny. Vydává časopis Urbanismus
a územní rozvoj.
V oblasti územního rozvoje je ÚÚR jedinou
organizací svého druhu v České republice.
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SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Slovník územního rozvoje byl založen
Ústavem územního rozvoje pod garancí
odboru územního plánování Ministerstva pro
místní rozvoj v roce 2002.
Jeho prvotním cílem bylo vytvořit katalog
pojmů územního plánování. Později byl
doplněn o další pojmy z oborů blízkých
územnímu plánování. Nyní existuje v širší
podobě nad rámec územního plánování jako
slovník pojmů územního rozvoje.
Od roku 2016 funguje Slovník územního
rozvoje ve výrazně pozměněné podobě.
Slovník územního rozvoje je průběžně
doplňovaný a aktualizovaný katalog pojmů
a definic územního rozvoje a souvisejících
oborů z vybraných zdrojů.
Je určen zejména pro veřejnou správu
a odbornou veřejnost.
K březnu 2020 Slovník územního rozvoje
obsahoval 2 593 pojmů.
Kompletní znění internetové podoby Slovníku
územního rozvoje je pololetně zveřejňováno
jako ucelený soubor ve formátu PDF
k určitému datu.



VYHLEDÁVÁNÍ A STRUKTURA

Poskytuje možnost vyhledávání:




dle textového řetězce pojmu,
dle počátečního písmene pojmu,
dle roku aktualizace pojmu (zadat
do Vyhledávání pojmu dle textového
řetězce např. aktualizace nebo 2020).

Pokud je u pojmu uvedeno více definic, jsou
řazeny dle významu:







definice ze zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
definice z jiných právních předpisů,
definice z norem,
definice z jiných publikovaných zdrojů,
definice z jiných nepublikovaných
návrhů,
definice navržené Asociací pro
urbanismus a územní plánování ČR.



SPOLUPRÁCE S AUÚP ČR

Od
roku
2017
probíhá
spolupráce
s Asociací pro urbanismus a územní
plánování ČR (dále AUÚP ČR) na definování
vybraných pojmů, zařazených ve slovníku.
AUÚP ČR navrhuje u vybraných pojmů
definice hlavní.
Definice hlavní jsou zejména v případě více
definic u téhož pojmu považovány za
nejvhodnější a nejpřesnější pro daný
pojem.
Spolupráce s AUÚP ČR přispívá ke
zkvalitnění odborné náplně a aktuálnosti
slovníku.

Šedě psané definice, případně celé pojmy,
označené hvězdičkou (*), jsou neaktuální
nebo vychází z právních předpisů, které již
pozbyly platnost a jsou zde uváděny pro
studijní účely.
U vybraných pojmů je uveden anglický
překlad.
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