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1. ÚVOD 
 

Ústav územního rozvoje vznikl 1. 9. 1994 rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 42/94. 

V souladu s § 51 zákona č. 219/2000 Sb. se stal ÚÚR od 1. 1. 2001 organizační složkou státu. 
Na základě ustanovení tohoto zákona bylo vydáno rozhodnutím č. 47 ministra pro místní rozvoj 
ze dne 27. 9. 2001 Opatření o změně zřizovací listiny ÚÚR. 

Náplň činnosti ústavu je zřizovací listinou v upraveném znění  vymezena takto: 
• zpracování podkladů pro operativní činnost  MMR, 
• metodická, konzultační a rešeršní činnost, 
• studijní, informační, dokumentační a publikační činnost,  
• příprava podkladů pro legislativu, 
• tvorba  informačních systémů, 
• organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích  
v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy  
územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch, 
• vypořádání práv a povinností zrušených inženýrských organizací (KIO) v ČR a jejich 

právních předchůdců. 
 
V roce 2003 probíhala činnost ústavu na všech úsecích, daných zřizovací listinou.  
Práce byly zajišťovány pracovníky ústavu, pomocí kooperantů formou smluv o dílo a dohodami 
o provedení práce v souladu s upraveným zněním zřizovací listiny ze dne 27.2.1998. 
Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna odborem, který úkol zadal a Odborem územního 
plánování, který je dle opatření ministra pro místní rozvoj č. 3/99 zřizovatelským odborem ÚÚR. 
Zaměření práce, stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů, je průběžně projednáváno se 
zadavateli úkolů,  zejména  formou tzv. kontrolních dnů. Převzetí úkolů potvrzuje garant MMR 
vyplněním tzv. „předávacího protokolu úkolu ÚÚR“, kde hodnotí splnění zadání a kvalitu 
výstupu. 
V roce 2003 došlo u několika úkolů v souvislosti s organizačními změnami ke změně garanta 
MMR, u jednotlivých dotčených úkolů jsou uvedeni všichni, kteří v průběhu roku za úkol 
zodpovídali. 

Úkoly byly v roce 2003 zadávány především odborem územního plánování MMR, dále pak 
odborem  regionálního rozvoje, odborem realizace regionálních programů, odborem bytové 
politiky a odborem realizace a rozvoje cestovního ruchu. 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2003 
 

2.1  NÁPLŇ PRÁCE  
 
Činnost ústavu byla v roce 2003 rozdělena do čtyř okruhů: 

A.  Stálé činnosti 
B.  Tématické úkoly 
C.  Publikační činnost 
D.  Činnost odd. INKA 
 
Rozdělení skutečné kapacity podle činností 
 
            hodin % 
Skutečná  kapacita za r. 2003 77 607 100 
z toho odpracováno:   
na úkolech A 33 050 43 
na úkolech B 17 617 23 
na úkolech C 3 744 4 
na úkolu    D 3 616 4 
režie k odborným činnostem∗) 5 949 8 
režie provozní a hospodářská           13 631 18 

∗)Do odborné režie je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, ve kterých nejsou 
řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků,  kapacita věnovaná 
zpracování výroční zprávy, přípravě návrhu plánu činnosti ústavu na r. 2004, kapacita na 
přípravu úkolů, které z různých důvodů v konečném řešení nebyly zařazeny do plánu práce 
ústavu, kapacita věnovaná rozesílání publikací, kapacita na přípravu www stránek o ústavu, 
práce na interním úkolu „Správa informačních a komunikačních technologií“, činnost ředitele 
a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační jednotky,  část kapacity pracovnic kanceláře 
ředitele, apod. 
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2.1.1 Seznam úkolů A – C 
(Popis jednotlivých úkolů A – C je uveden v příloze 3) 
 
A STÁLÉ ČINNOSTI 
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost 
A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a  územní rozvoj“ 
A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů 
A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy 
A.1.5/S6 Slovník územního plánování 
A.2. Operativní úkoly 
A.2.1/S7 Konzultace a hodnocení projektů regenerace sídlišť  
A.2.2/S6 Konzultace pro  MČ Brno – Medlánky 
A.2.3/S6 Propagace 
A.2.4/S6 Spolupráce s vysokými školami 
A.2.5/S5 Poskytnutí dat a podkladů k programu SAPARD 
A.2.6/S6 Posudek pro CHKO Moravský kras 
A.2.7/S6 Příprava podkladů pro stanoviska MMR 
A.2.8/S6 Konference o územním plánování a stavebním řádu 
A.2.9/S6 Konference „Územněplánovací dokumentace krajů“ 
A.2.10/S6 Konzultace pro město Tábor 
A.3. Zahraniční spolupráce-participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.2/S6 Činnost informačního střediska pro EU 
A.3.2.1/S6 Činnost národního střediska  ESPON 
A.3.3/S6 Činnost informačního střediska pro OECD 
A.3.4/S6 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity 
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska (Focal Point)  IFHP pro ČR 
A.3.5.1/S3 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ 
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL (Německo) 
A.3.7/S7 NUO – HABITAT  
A.4. Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4./S6 Monitoring územního plánování 
A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti 
A.4.2/S6 Portál územního plánování  
A.4.3/S6 Monitorování Sbírky zákonů 
A.4.4/S5 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
A.4.5/S5 Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury ve 

venkovských obcích 
A.4.6/S5 Souhrnné informace o obvodech obcí s rozšířenou působností 
A.4.7/S7 Přehled informací o bytové politice z výběru tisku, poskytovaného MMR, za 

vybraná města 
A.4.8/S7 Monitoring komunálního bydlení 
A.4.9/S5 Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO 
A.4.10/S5 Monitorování účinnosti státního programu rozvoje cestovního ruchu 
A.4.11/S5 Monitoring mikroregionů  Jihomoravského kraje 
A.4.13/S6 Intranetový provoz dÚTP ČR na serveru ÚÚR 
A.4.14/S6 Digitální geografické podklady pro Politiku územního rozvoje 
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B TÉMATICKÉ ÚKOLY 
B.1/S3 Zákon o cestovním ruchu 
B.2/S3 Cestovní ruch a kulturní dědictví 
B.3/S6 Vyhodnocení změn ÚPD z hlediska řešení ochrany před povodněmi v územích, 

zasažených povodní v roce 1997 
B.4/S5 Vymezení základních  funkcí v území a možných příčin a způsobů jejich narušení 
B.5/S6 Spolupráce na novém stavebním zákonu a prováděcích vyhláškách 
B.5.1/S6 Územně analytické podklady 
B.5.2/S6 Vymezení zastavěného území obce (ZÚO) 
B.5.3/S6 Vyhodnocení záměrů obsažených v územním plánu velkého územního celku a 

jejich převzetí  do zásad územního rozvoje;  zadání zásad územního rozvoje 
B.5.4/S6 Vymezení ploch s rozdílným charakterem v zastavěném území 
B.6/S7 Regenerace sídlišť 
B.7/S5 Vybrané aktuální trendy sídelních přeměn v ČR 
B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť  zaniklých v souvislosti s odsunem 

občanů německé národnosti (především z pohraničních oblastí) 
B.10/S5 Příprava vybraných historických  měst na účast v programu Iniciativy URBAN 
B.11/S6 Program podpory aktualizace ÚPD obcí, postižených povodněmi 
B.12/S3 Rozbor vztahů mezi přírodovědecko-krajinářskou hodnotou území a jeho 

atraktivitou pro cestovní ruch v rámci ČR 
B.13/S6 Osnova  Politiky územního rozvoje 
B.13.0/S6 Politika územního rozvoje – nultá etapa 
B.13.1/S6 Politika územního rozvoje – první etapa 
 
 
C PUBLIKACE 
C.2/S7 Fotografie výstavbových akcí, realizovaných za pomoci dotací MMR do bydlení 

s doprovodným textem 
C.3/S5 Publikace „Nové stavby pro venkov“ 
C.5/S7 Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť – 2.díl 
C.6/S7 Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť 
C.7/S6 Aktualizace letáku „Protipovodňová ochrana v územ. plánech obcí“ 
C.8/S6 Prezentace vhodných ÚPD s řešením ochrany před povodněmi 
 
 
 INTERNÍ ÚKOLY 
 Správa informačních a komunikačních technologií 
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2.1.2  Činnost   oddělení   INKA   Praha 
 
Na činnosti INKA Praha, spočívající v majetkovém vypořádání vlastnických vztahů 
k pozemkům a jiným nemovitostem v minulosti nabytým právními předchůdci ÚÚR Brno, se 
v roce 2003 podíleli dva pracovníci ÚÚR, za pomoci smluvních partnerů v regionech Liberec a 
Ostrava. Právní pomoc pak poskytli dva smluvně vázaní advokáti. 
V průběhu roku bylo vypracováno celkem 33 darovacích smluv pro bezúplatné převody 
pozemků ve prospěch bytových družstev či obcí, 14 souhlasných prohlášení a 5 předávacích 
protokolů řešících převody pozemků obcím. 
Dále bylo uzavřeno 11  kupních smluv pro úplatné převody pozemků různým právnickým 
subjektům i soukromým osobám, které jsou uplatněny prostřednictvím Ministerstva pro místní 
rozvoj ke schválení u  Ministerstva financí ČR. 
Pozemkovému fondu ČR bylo v 9-ti případech převedeno celkem 15 pozemků o celkové výměře 
31 760 m2. 
Notářským zápisem bylo osvědčeno vlastnictví města Hradec Králové k objektu mateřské školy 
v Kampově ulici, na jehož podkladě byl proveden příslušný zápis do katastru nemovitostí pro 
k.ú. Pražské předměstí.  
Šesti dohodami o narovnání byla dořešena duplicitní vlastnictví ke dvěma  parcelám v k.ú. 
Příbram, deseti parcelám v k.ú. Kopřivnice a jedné v k.ú. Hlučín. 
Pro finanční úřady v Dobříši a Kutné Hoře byla vypracována a podána přiznání k dani z převodu 
nemovitostí za realizované a v katastru nemovitostí zapsané kupní smlouvy. 
Ze soudních sporů, vedených s různými organizacemi i soukromými osobami, evidovaných na 
počátku roku 2003 v celkovém počtu 10 případů (střední Čechy 7, Ostravsko 3), nebyl 
pravomocným rozhodnutím skončen žádný, naopak na jeden spor Krajským soudem v Ostravě 
pravomocně uzavřený dne 3.12.2002, podal žalobce dne 12.2.2003 dovolání k Nejvyššímu soudu 
ČR, takže ke konci roku 2003 evidujeme celkem 11 neuzavřených soudních sporů.  
Průběžně byly vyhledávány v archivních materiálech po bývalých KIÚ Praha a KIÚ Hradec 
Králové i v některých pracovištích státního archivu ČR doklady o výkupech pozemků, realizaci a 
převodech staveb, vypracovávána stanoviska ke stavbám připravovaným různými investory na 
pozemcích evidovaných v účetní evidenci ÚÚR, případně na pozemcích sousedících. S různými 
investory byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavby 
v k.ú. Radotín, Nusle a Příbram. 
Na podkladě požadavku revizní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj byly v prosinci 2003 
vypracovány přehledy pohybu pozemků v účetní evidenci ÚÚR v roce 2002 a I. pololetí 2003. 
Pozemky v účetní evidenci ÚÚR - v průběhu roku bylo v důsledku změn vyvolaných digitalizací 
katastrálního operátu do majetku ÚÚR nově zavedeno 11 pozemků o celkové výměře 7 117 m2 
v účetní hodnotě 1 271 342,- Kč. Vypracováno bylo 36 návrhů na vyvedení pozemků z účetní 
evidence, na jejichž podkladě bylo vyřazeno celkem 68 pozemků o celkové výměře 117 697 m2 
a v účetní hodnotě 21 910 705,- Kč.  
Ke dni 31.12.2003 je v účetnictví ÚÚR evidováno na 72 listech vlastnictví 469 pozemků o 
celkové výměře 384 533 m2 v účetní hodnotě 57 959 655,- Kč. 
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2.1.3 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů A – C 
 
 
 
A  STÁLÉ ČINNOSTI 
 
 
Úkol č.  Pracovníci 

ÚÚR hodin 
V tis. Kč Kooperace 

hodin 
Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 

/kooperanti % 
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S6 4810 1 842,57 50 4860 99/1 
A.1.2/S6 5174 1 982,00 54 5228 98/2 
A.1.3/S6 1202 460,45    
A.1.4/S6 780 298,79    
A.1.5/S6 682 261,25    
A.2. Operativní úkoly 
A.2.1/S7 312 119,52    
A.2.2./S7 72 27,58    
A.2.3/S6 56 21,45    
A.2.4/S6 160 61.29    
A.2.5/S5 72 27,58    
A.2.6/S6 28 10,73    
A.2.7/S6 10 3,31    
A.2.8/S6 101 38,69 130 231 44/56 
A.2.9/S6 100 38,31    
A.2.10/S6 16 6,12    
A.3. Zahraniční spolupráce - participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.2/S6 284 108,79    
A.3.2.1/S6 80 30,65 155 235 34/66 
A.3.3/S6 472 180,81    
A.3.4/S6 1704 652,75    
A.3.5/S6 704 269,68    
A.3.5.1/S8 200 76,61    
A.3.6/S6 813 344,88 35 848 96/4 
A.3.7/S7 396 151,69    
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A.4. Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4./S6 3028 1159,94 528 3556 85/15 
A.4.1/S6 3542 1356,83    
A.4.2/S6 30 11,49    
A.4.3/S6 360 137,9    
A.4.4/S5 932 357,02    
A.4.5/S5 739 283,09 181 920 80/20 
A.4.6/S5 565 216,43    
A.4.7/S7 1167 447,04    
A.4.8/S7 1776 680,33    
A.4.9/S5 264 101,13    
A.4.10/S5 385 146,72    
A.4.11/S5 1063 407,20 30 1093 97/3 
A.4.13/S6 62 23,75    
A.4.14/S6 909 316,52    
 
 
 
 
 
 
B  TÉMATICKÉ ÚKOLY 
 
Úkol č.  Pracovníci 

ÚÚR hodin 
V tis. Kč Kooperace 

hodin 
Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 

/kooperanti % 
B.1/S8 26 9,59    
B.2/S8 891 341,31 140 1031 86/14 
B.3/S6 371 142,12    
B.4/S5 380 145,56    
B.5/S6 5400 2093,58    
B.5.1/S6 35 13,41 250 285 12/88 
B.5.2/S6 16 6,13 50 66 24/76 
B.5.3/S6 88 33,71 125 213 41/59 
B.5.4/S6 70 26,81 150 220 32/68 
B.6/S7 578 221,41    
B.7/S5 432 165,49    
B.8/S5 1299 487,08    
B.10/S5 176 67,42    
B.11/S6 107 40,99    
B.12/S8 447 171,23 70 517 86/14 
B.13/S6 871 333,65    
B.13.0/S6 1217 466,19    
B.13.1/S6 5213 1982,94 268 5481 95/5 
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C  PUBLIKACE 
 
Úkol č.  Pracovníci 

ÚÚR hodin 
V tis. Kč Kooperace 

hodin 
Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 

/kooperanti % 
C.2/S7 822 314,43    
C.3/S5 584 223,77 90 674 87/14 
C.5/S7 888 340,17    
C.6/S7 484 185,40    
C.7/S6 298 114,55    
C.8/S6 668 255,89 8 676 99/1 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Struktura odběratelů 
V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména 
prostřednictvím publikací a časopisu  se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a 
samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, 
vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady).  
V roce 2003 pokračovala spolupráce s Ekonomicko - správní fakultou MU v Brně (vypracování 
oponentních posudků, vzájemná účast na vybraných akcích organizací), s Fakultou architektury 
VUT v Brně (oponentní posudky, hodnocení diplomových prací, účast na vybraných akcích 
atd.),  s Fakultou architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných akcích, oponentní posudky) a 
s Fakultou stavební VŠB – TU Ostravě (účast na vybraných akcích, oponentní posudek). 
Pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti byly některé výsledky práce ústavu 
prezentovány v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány na 
Internetu. 
 
 
 
2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ       
 
2.2.1 Organizační schéma ÚÚR (prosinec 2003) 
 
 

  Ředitel    Kancelář 
ředitele 

  
       
                 
              

Oddělení 
studijní 

a 
dokumentační 

 
Oddělení 
územního 
rozvoje 

 

Oddělení 
informací 

o územním 
rozvoji 

 

Oddělení 
INKA Praha 

 
 

 

Oddělení 
ekonomické 

a 
provozní 
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2.2.2 Personální obsazení  
(v následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří pracovali k 31.12. 2003 v ÚÚR) 

 
 

    Ředitel: 

• Ing. Alena Navrátilová, ředitelka 

 

    Kancelář ředitele: 

 
• Bc. Ivanka Fitzová - technický pracovník 
• Silvie Juránková - sekretariát  
 
 
 
Oddělení studijní a dokumentační: 

• Ing. arch. Josef MARKVART, CSc. - vedoucí oddělení, vývojový pracovník 
specializace: urbanismus a územní plánování, zahraniční spolupráce, šéfredaktor časopisu 

• Tamara BLATOVÁ - technický pracovník 
specializace:  redaktorka časopisu, sekretářka redakce a redakční rady  

• Ivana DIVIŠOVÁ - technický pracovník 
specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis 

• Miroslava DOSEDLOVÁ - knihovník 
specializace: dokumentační, bibliografické a knihovnické  práce  

• Ing. arch. Lubor FRIDRICH - vývojový pracovník 
specializace: odborný redaktor  časopisu, zahraniční styky, dokumentační práce 

• PhDr. Lenka JEŽKOVÁ - vývojový pracovník   
specializace: dokumentační a rešeršní práce 

• Ing. Petr MARTYKÁN - vývojový pracovník 
specializace: odborný překladatel, dokumentační práce  

• Mgr. Igor NAJMAN - vývojový pracovník 
specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů  

• PhDr. Marta SEVEROVÁ - vývojový pracovník 
specializace: odborný překladatel, dokumentační práce  

• Ing. Jaromír STEJSKAL - vývojový pracovník 
specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro ČR 
(Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce 
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Oddělení územního rozvoje: 

• PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - vedoucí oddělení, vývojový pracovník 
specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie 
města a venkova, demografie  

• RNDr. Jan BÍNA, CSc. - vývojový pracovník 
   specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch 
• Ing. arch Hana HALASOVÁ - vývojový pracovník 

specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb 
• Ing. Vladimír HYVNAR - vývojový pracovník 
   specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management 
• Ing. Dana CHLUPOVÁ - vývojový pracovník 

specializace: rozvoj bydlení, bytová politika 
• Ing. Igor KYSELKA, CSc. - vývojový pracovník 

specializace: územní plánování - ekologie, ÚSES, zeleň v krajině a sídlech, rekreace,   
plánování  krajiny 

• RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ - vývojový pracovník 
specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy 
rozvoje regionů 

• RNDr. Jiří LÍČENÍK - vývojový pracovník 
     specializace - programy regenerace sídel a jejich částí, monitorování ÚPD památkových      
     rezervací a  památkových zón, regionální geografie   
• Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, PhD. - vývojový pracovník 
    specializace: územní plánování - technická infrastruktura,  cenová a daňová politika, 
    bytová politika 
• Ing. Ludmila ROHREROVÁ - vývojový pracovník 

specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, 
bytová politika 

• Ing. arch. Josef ŠPAČEK, CSc. - vývojový pracovník  
specializace: bytová politika, portál územního plánování, metodiky ÚPP 

• Mgr. Robert VESELÝ - vývojový pracovník   
specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů, obcí a měst 

• Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ - vývojový pracovník 
specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových 
sídlišť 

• Ing. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - vývojový pracovník 
specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky 

• Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - vývojový pracovník 
specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana,  
regenerace panelových sídlišť 

• Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc.  - vývojový pracovník 
specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GIS 
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Oddělení informací o územním rozvoji: 

• Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc. - vedoucí oddělení, vývojový pracovník 
specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, 
www stránky 

• Ing. Michal ARTIM - vývojový pracovník 
specializace: správa HW a SW, systémové analýzy 

• Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ - vývojový pracovník 
specializace: územní plánování -  legislativa;  bydlení a  bytová politika, grafika www,  

• Robin HENEŠ - technický pracovník 
specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh 

• Ing.Petr HLADIŠ - vývojový pracovník 
specializace: programování, www stránky 

• Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - vývojový pracovník 
specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje 

• Mgr. Marek CHMELAŘ - vývojový pracovník 
   specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS  
• Ing. František NANTL - vývojový pracovník 

specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje   
• Ing. Daniel RYCHLÝ - vývojový pracovník 

specializace: programování, www stránky  
• Dana VÍTKOVÁ - technický pracovník 

specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a  administrativní práce 
 
Oddělení INKA 

• Jiří BAŠTA - vývojový pracovník  
specializace: organizace a provádění prací spojených s vypořádáním  práv a povinností zrušených 
KIO  v ČR  

• Jiřina BAŠTOVÁ - technický pracovník 
specializace: příprava podkladů pro jednání se všemi subjekty, kterých se dotýká činnost 
INKA, administrativní práce 

 
 
Oddělení ekonomické a provozní 

• Ing. Václav KOLÁŘ - vedoucí oddělení, specialista 
specializace: organizace správy majetku a peněžních prostředků ústavu 

• Miluše ČERNÁ – referent 
specializace: technické práce, distribuce publikací 

• Zdeněk FOLTÁN - údržbář 
specializace: údržba objektu a služebního vozidla   

• Marta FOLTÁNOVÁ - technický pracovník 
specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného 
majetku, pokladní 

• Ivana HENEŠOVÁ - domovník a topič 
• Alena LÁTALOVÁ - technický pracovník 

specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub 
• Zdeňka PEŤOVÁ - technický pracovník  

specializace: účetnictví, styk s ČNB  
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2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2003 
 
2.3.1  Základní hospodářské ukazatele 
 
 

Období :          2003  
KAPITOLA:     317       v tis. Kč 
  

Ukazatel 
  
  

Rozpočet 2003 Skutečnost           
2003 

% plnění 
schválený po změnách 3:2 

1 2 3 4 

 Běžné výdaje celkem 22 866 23 170 22 800,86 98,42 

 v tom:     
  - neinvestiční nákupy a související výdaje    
celkem:  22 640 22 963 22 594,36 98,39 

  z toho :     

   - platy zaměstnanců a ost. platby 10 886 10 730 10 718,06 99,91 

   v tom: - limit prostředků na platy 10 886 10 310 10 309,76 99,99 
                          - ostatní platy za provozní  
                práci  0 420 408,30 97,21 

                - povinné pojistné 3 810 3 753 3 570,74 95,14 

   - ostatní nákupy a výdaje 7 952 8 480 8 305,56 97,94 

  - příděl FKSP 218 207 206,50 99,75 

 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0 

 Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0 

 Kapitálové výdaje celkem: 1 500 4 300 4 294,67  

 v tom: - systémové dotace 1 500 4 300 4 294,67 98,89 

 Limit počtu zaměstnanců 47 47 47 47 

Příjmy celkem 1 400 1 400 2 527,71 180,50 
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2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů 
 
Kapitálové výdaje 
 
V roce 2003 byly prostředky čerpány takto:                 

             
                                                                                                                                              v tis. Kč 

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání 

6111 Programové vybavení 500 1 100 1 097,19 
6113 Nehmotné produkty 0 500 498,86 
6122 Stroje 0 800 799,83 
6125 hardware 1 000 1 900 1 898,79 

CELKEM 1 500 4 300 4 294,67 
 
 
 
Běžné výdaje  

                                                                                                                                      
 v tis. Kč 

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet 
upravený 

Čerpání 
ÚÚR 

z toho 
INKA 

501 Platy zaměstnanců  10 886 10 310 10 309,76 484,91 
502 OOV 0 420 408,30 0 
503 Povinné pojištění 3 810 3 753 3 570,74 169,72 
50 Celkem 14 696 14 483 14 288,80 654,63 
513 Nákup materiálu 1 200 782 772,38 3,69 
514 Finanční výdaje 0 10 6,97 0 
515 Nákup vody, energie + 

PHM 
600 578 525,83 11,12 

516 Nákup služeb 5 292 6 200 6 167,81 1 236,37 
517 Ostatní nákupy 810 860 814,50 23,58 
51 Celkem  7 902 8 430 8 287,49 1 274,76 
534 Příděl FKSP 218 207 206,50 9,68 
536 Kolky  0 15 12,71 12,71 
536 Poplatky 50 35 5,36 5,36 
53 Celkem  268 257 224,57 27,75 

5  běžné výdaje – c e l k e m  22 866 23 170 22 800,86 1 957,14 
 z toho :     
   seskupení 51 + 53 8 170 8 687 8 512,06 1 302,51 
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Tvorba příjmů 
 
• příjmy za  publikace       tis. Kč             70,82  
• příjmy za časopis                   126,19   

C  e  l  k e  m  příjmy z vlastní činnosti               197,01 
                          

• příjmy z pronájmu bytů      tis. Kč            304,20 
• příjmy z nebytových prostor                   680,18 

C  e  l  k e m   příjmy z pronájmů                   984,34 
 
• příjmy z prodeje neinvestičního majetku    tis. Kč       9,68 
• příjmy z prodeje pozemků                 1 253,51 
• příjmy z pronájmu v rámci činnosti INKA Praha         35,25 
• příjmy z úroků                          0,54 
• příjmy neidentifikovatelné vč. příjmů ze zahraniční spolupráce        47,34  

• C e l k e m  příjmy                  2 527,71   
 
Čerpání OOV                        

Č. úkolu Název úkolu Čerpání 
OOV v Kč 

A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost       4 500 
A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“   287 800 
A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů    10  450 
A.2.2/S6 Konzultace pro MČ Brno – Medlánky      2  000 
A.2.4/S6 Spolupráce s vysokými školami      4  700 
A.2.8/S6 Konference o územním plánování a stavebním řádu      2  500 
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska (Focal Point) IFHP pro ČR      8  100 
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL (Německo)      2  400 
A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti      1  750 
A.4.2/S6 Portál územního plánování      1  900 
A.4.5/S6 Monitorování průměr. cen budované dopravní a tech. infrastruktury      3  500 
A.4.8/S7 Monitoring komunálního bydlení      1  750 
B.4/S5 Vymezení základních funkcí v území a možných příčin a způsobů 

jejich narušení 
   11  000 

B.5/S6 Spolupráce na novém stavebním zákonu a prováděcích vyhláškách      6  600 
B.6/S7 Regenerace  sídlišť      4  550 
B.7/S5 Vybrané aktuální trendy sídelních přeměn v ČR      1  750 
B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť      1  900 
B.13/S6 Osnova Politiky územního rozvoje      6  000 
B.13.0/S6 Politika územního rozvoje – nultá etapa           3  000 
B.13.1/S6 Politika územního rozvoje – první etapa    31  900 
C.3/S5 Publikace „Nové stavby pro venkov“      1  800 
C.6/S7 Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť      1  550 
C.7/S6 Aktualizace letáku „Protipovodňová ochrana v územ. plánech obcí“          800 
Režie Řemeslnické práce      6  100 
C E L K E M  408  300 



2000 
 

• Česko – rakousko – slovenská příručka územně plánovací terminologie 
Zdeněk Přikryl a kolektiv (za Českou republiku) 
 

• Limity využití území, dodatek č. 2, dodatek č. 3   
Vladimír Hyvnar a kolektiv 
 

• Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení, dodatek č. 2  
 Miriam Přinosilová a kolektiv 
 
• Principy udržitelného územního rozvoje 

Josef Markvart 
 

• Občan a územní plánování - leták 
Alena Navrátilová a kolektiv 
 

• Řídící principy udržitelného územního rozvoje na evropském kontinentu 
(překlad a úprava textu) 
 

• Obnova vesnic v Evropě (překlad a úprava textu) 
Ludmila Kašparová a kolektiv 
 

• Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování 
(překlad a úprava textu) 
 

• Anglicko-český a česko-anglický slovník klíčových slov zákona č. 50/1976 Sb. 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2001 
 

• Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině 
ÚÚR 
 

• Limity využití území, dodatek č. 4, dodatek č. 4a 
Vladimír Hyvnar a kolektiv 

 
• Územní plány, regulační plány, sborník příkladů)  

Jaroslav Tušer a kolektiv 
 
• Vesnice roku 1999 
 
• Vesnice roku 2000 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, zvláštní číslo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



2002 
 

• Limity využití území – dodatek č. 5, dodatek č. 6, dodatek č. 7 
Vladimír Hyvnar a kolektiv 
 

• Domy s pečovatelskou službou 
Marie Polešáková a kolektiv 

 
• Obec orgán územního plánování  

Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR 
 
• Výkres limitů využití území 
       Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR 
 
• Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch - leták 
      Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR a SÚPP 
 
• Udržitelný rozvoj území 

Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR  
 
• Územní plánování v České republice / Town and Country Planning in the Czech Republic 
      Josef Markvart 

 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



2003 
 

• Evidence územně plánovací činnosti v České republice 
Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích 
podkladů - stav k 31.3.2003 
Zdenka Hladišová a kolektiv 
 

• Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení 
 Miriam Blažková 
 
• Územně plánovací dokumentace 

Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002 
 Hana Šimková a kolektiv 
 
• Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001 
 Marie Polešáková a kolektiv 
 
• Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí 
 
• Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch 
 
• Limity využití území - dodatek č. 8, dodatek č. 9 
 Vladimír Hyvnar a kolektiv 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Zápis z jednání 
Koordinační poradní skupiny (KPS) zřizovatelského odboru OÚP 

pro činnost Ústavu územního rozvoje Brno 
 
 
 
Jednání dne:  24. listopadu 2003 
Místo konání:      Společenský sál ABF – Nadace, Václavské náměstí 31, Praha 1  
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: - 
Nepřítomni: Ing. Markéta Zajícová (ŘO - ORCR), Ing. Stanislav Cysař (ŘO - OR)  
 
Program jednání: 
1. Změny ve složení členů KPS  
2. Hodnocení činnosti ÚÚR Brno v roce 2003 
3. Projednání plánu práce ÚÚR Brno pro rok 2004 
4. Různé. 
 
 

V úvodu, po zahájení jednání Ing. arch. Martinem Tunkou, CSc., ředitelem zřizovatelského 
odboru 61 pro činnost ÚÚR (dále jen „ústav“), vystoupila Ing. arch. Hana Bártová, zástupkyně 
ředitele odboru 61, s  informací pro nově jmenované členy KPS o vzniku ústavu, který je od ledna 
2001 organizační složkou státu, o jeho charakteristice, až do současné náplně jeho činnosti 
stanovené zřizovací listinou. Ústav jako organizační složka státu zřizovaná MMR plní funkci 
servisního pracoviště ústředního orgánu poskytováním služeb a výstupů v oblasti kompetencí 
MMR. Byl vysvětlen účel vzniku Koordinační poradní skupiny, která na svých jednáních hodnotí 
činnost ústavu za uplynulý rok a projednává plán činnosti ústavu na rok příští. Ing. arch. Hana 
Bártová dále podala informaci o zavedené proceduře zadávání, vedení a kontrole úkolů 
(vypracování Zadávacích listů a Předávacích protokolů ke každému úkolu – co je jejich obsahem, 
systém kontrolních dnů prostřednictvím garantů úkolů, apod.). V závěru svého vystoupení 
upozornila na internetovou adresu ústavu http://www.uur.cz, kde jsou k dispozici podrobnější údaje o 
jeho aktivitách, včetně výstupů (např.publikace), a kde je také možné získat důležité informace 
z oblasti územního plánování  - odkaz na “Portál územního plánování“ spravovaný ústavem.  

 
 
ad 1) Změny ve složení členů KPS 

 
Z důvodu personálních a organizačních změn na ministerstvu bylo členské složení KPS 

aktualizováno. S účinností od 24. listopadu 2003 byli do funkce člena KPS nově jmenováni: Ing. 
Veronika Vokounová, zástupce ředitele odboru personálního a hospodářských služeb (91), Ing. 
Josef Vlk, CSc., zástupce ředitele odboru regionálního rozvoje (52), Ing. Markéta Zajícová, 
ředitelka odboru realizace a rozvoje cestovního ruchu (82) a Ing. Vilém Švec, odbor Řídícího 
orgánu SROP JPD Praha (53). Odvoláni byli: PhDr. Blažena Křížová, odbor realizace a rozvoje 
cestovního ruchu (82) a Ing. arch. Jan Florian, odbor regionálního rozvoje (52). 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/
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ad 2) Hodnocení činnosti ÚÚR Brno v roce 2003 
 
V úvodu tohoto bodu programu vystoupila ředitelka ústavu Ing. Alena Navrátilová 

s informací o činnosti ústavu  v roce 2003. Řešené úkoly byly rozděleny do 4 okruhů: a) stálé 
činnosti; b) tématické úkoly; c) publikační činnost; d) činnost oddělení INKA. Z nejdůležitějších 
úkolů byl mimo jiné zmíněn projekt Regenerace panelových sídlišť, v rámci kterého ústav 
zrealizoval četné konzultace se zástupci obcí. V současné době se připravuje do tisku 2. díl 
publikace „Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť“ přispívající ve významné míře ke 
kvalitě tohoto projektu. Významná je zahraniční spolupráce ústavu, jeho participace na 
mezinárodních aktivitách, např. v rámci úkolu „Účast  na akcích ARL (Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung, Hannover), včetně přeshraničního managementu“, „Činnost 
střediska pro OECD“, apod. Úspěšná byla účast zástupců ústavu na pracovních zasedáních 
společenství EAG MSO (Europa-Arbeitsgemeinschaft für den mittel-und südosteuropäischen 
Raum). Ústav dále zastává funkci „Národního centra bydlení a rozvoje sídel v České republice 
(Agenda HABITAT – National Urban Observatory). Neméně významná je překladatelská, 
dokumentační a rešeršní činnost ústavu – pomoc při rozšiřování informací ze zahraničí pro 
odbornou veřejnost, navazování mezinárodních kontaktů s odborníky a institucemi v oborech 
činnosti ústavu. Mezi důležité stálé činnosti ústavu patří „Monitorování, zpracování dat, www 
informace“ (např. Evidence územně plánovací činnosti, Monitoring komunálního bydlení, apod. – 
celkem 13 úkolů). Nejvýznamnější v současnosti je spolupráce ústavu na  novém stavebním 
zákonu a prováděcích vyhláškách a při zpracování Politiky územního rozvoje v rámci tématických 
úkolů ústavu. Vypořádání majetkových práv a povinností zrušených inženýrských organizací je 
zajišťováno činností oddělení INKA. 

 
Ing. arch. Martin Tunka, CSc. vyzval zástupce jednotlivých sekcí ministerstva a zástupce 

kooperantů ústavu, aby zhodnotili kvalitu spolupráce s ústavem a výstupy zadávaných úkolů 
v roce 2003: 

 
 5. sekce: Ing. Josef Vlk, CSc. (ORR-52) – v souvislosti se zrušením odborů 51 a 52 (odbor 

koncepce regionálního rozvoje a odbor realizace rozvojových programů) v rámci změn 
organizační struktury MMR došlo k výměně garantů (původně Ing. Jan Florian). Ze strany 
nově zřízeného odboru (52-ORR) nejsou žádné připomínky ke kvalitě výstupů ústavu. 
Požadavky odboru ústav náležitě splnil. Spolupráce je bezproblémová a je i nadále zájem 
na jejím  úspěšném pokračování.  
Ing. Vilém Švec (OŘOSJ-53) – i v tomto případě došlo k výměně garantů u řešených 
úkolů. Úroveň výstupů těchto úkolů splnila požadavky odboru; činnost ústavu je kvalitní a 
vyhovující. Nebyly shledány žádné problémy. 
 

 6. sekce: Ing. arch. Hana Bártová  a  Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (61) – spolupráce 
s ústavem je vysoce kvalitní a bezproblémová. Stěžejní prioritou je příprava nového 
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, včetně modelového ověřování implementace 
jednotlivých ustanovení zákona do praxe. V souvislosti s tím bylo poukázáno na 
vstřícnost ústavu při hledání úspěšných řešení i nad rámec standardních úkolů. Ocenění si 
zaslouží rovněž trvalá vysoká kvalita časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“. 

 
 7. sekce: Ing.arch. Daniela Grabmüllerová a Mgr. Jaroslav Kubečka (71) – spolupráce 

má již dlouhodobý charakter a je trvale na vysoké úrovni. Výstupy úkolu „Monitoring 
komunálního bydlení“ jsou pro odbor bytové politiky velmi ceněnou pomocí z hlediska  
zpětné vazby od veřejnosti. Tyto výstupy ocenil i Český statistický úřad, který je označil 
za jediný kvalitní a cenný zdroj pro statistické analýzy. V rámci tohoto úkolu byla 
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realizována spolupráce odboru s  Masarykovou univerzitou v Brně. O výstupy dalšího 
významného úkolu „Regenerace panelových sídlišť“ je veliký zájem veřejnosti 
s pozitivními důsledky (kardinální proměna sídliště byla dosažena např. v Havířově, kde 
se sídliště stalo centrem kulturních i oddechových aktivit obyvatel a cílem jejich 
procházek. Publikace „Katalog příkladů  regenerace panelových sídlišť“ byla s úspěchem 
distribuována i do Poslanecké sněmovny. Bylo konstatováno, že se výrazně v pozitivním 
slova smyslu posunul způsob komunikace s ústavem, který okamžitě vstřícně reaguje na 
požadavky odboru formou operativních úkolů. Oceněna byla kvalita práce ústavu při 
prezentaci MMR na různých seminářích formou panelových diskusí  (vybavenost 
reprezentačních stánků MMR na seminářích a konferencích je tradičně na vysoké úrovni). 
Publikace ústavu související s problematikou bydlení mají široký ohlas u veřejnosti. 

 
 8.sekce:  chybí vyjádření (neúčast  zástupce sekce na tomto jednání). 

 
 9.sekce: Ing. Veronika Vokounová (91) – v roce 2003 nebylo nutno řešit žádný problém 

z hlediska personálních a hospodářských služeb. Odbor je otevřen spolupráci do 
budoucna.  

 
 4.sekce: Ing. Jiří Gregor (44) – spolupráce v oblasti účetnictví byla bezproblémová a na 

velmi dobré úrovni. 
 
 zástupci kooperantů ústavu: Ing. Dagmar Špalková (Masarykova univerzita Brno) – 

spolupráce s ústavem byla realizována formou participace na řešení úkolu „Monitoring 
komunálního bydlení“ (do řešení úkolu byli zapojeni i studenti univerzity formou 
seminárních prací apod.). Náplní další spolupráce s ústavem byly práce na učebnicových 
textech v oblasti územního plánování. Nebyly shledány žádné problémy.  
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT – FA) – spolupráce s ústavem probíhala velmi 
dobře a bez problémů. Nejsou k ní žádné výhrady. Poznámka Ing. arch. Martina Tunky, 
CSc. – prospěšná je spolupráce fakulty architektury  s  ústavem v oblasti odborného 
školení pracovníků veřejné správy formou přednášek (lektorská činnost). 

  
Ústavu bylo vysloveno poděkování za spolupráci v roce 2003. Zástupci sekcí ministerstva 

a zástupci kooperantů ústavu ocenili efektivní způsob řízení činností ústavu zřizovatelským 
odborem OÚP a v tomto smyslu se vyjádřili pro další pokračování úspěšné spolupráce s ústavem.  

 
 

ad 3) Projednání plánu práce ÚÚR Brno pro rok 2004 
 
 K předloženému návrhu plánu práce pro rok 2004 nebyly vysloveny žádné výhrady. 
Způsob zpracování plánu a evidence jednotlivých úkolů je vyhovující. 

 Ing. arch. Hana Bártová (61): informovala, že „Tématické úkoly“ jsou úkoly 
přecházející z minulého roku do roku 2004 a na jejich řešení se již pracuje. U „Nových 
úkolů“ se budou teprve vypracovávat návrhy zadávacích listů. V plánu práce je ještě 
prostor pro zařazení dodatečně uplatňovaných úkolů a to v rámci „Operativních ůkolů“, 
kde se s touto možností počítá. 

 Ing. Josef Vlk, CSc. (52): informoval o nové možnosti využití spolupráce s ústavem – 
některé výstupy ústavu (např. zajímavé publikace) by mohly najít uplatnění u členů 
nově vzniklé Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která byla zřízená s účinností od 
1.8.2003, a jejíž členem je 1.náměstek ministra pro místní rozvoj Bc. Ivo Hartmann, 
MBA (a současně je vedoucím pracovní skupiny pro koordinaci krajských koncepcí 
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udržitelného rozvoje). V této souvislosti navrhl možnost uplatnění spolupráce 
s ústavem do budoucna v případě, že nastane potřeba vypracovat relevantní publikace 
pro prezentaci MMR u zmíněné Rady.  

 Ing. arch. Hana Bártová (61):  v  reakci na výše uvedené poskytla přímo na místě    
Ing. J. Vlkovi, CSc. publikaci MMR „Udržitelný rozvoj“ (vypracoval ÚÚR) a nabídla 
možnost poskytnutí dalších výtisků této publikace. 

 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová (71): vystoupila s  žádostí o pomoc ústavu 
v budoucnu při třídění připomínek a reakcí veřejnosti k nyní připravovanému návrhu 
nové koncepce bytové politiky, který bude zveřejněn na internetu. Požádala ředitelku 
ústavu Ing. Alenu Navrátilovou o pozdější sdělení, zda by pro tuto činnost bylo možné 
uvolnit odpovídající kapacitu ústavu. 

 Ing. arch. Hana Bártová (61): upozornila, že zadávací listy k jednotlivým úkolům musí 
podepsat jak ředitel věcného odboru tak i  ředitel zřizovatelského odboru (OÚP). 

 Ing. Vilém Švec (53): upozornil na problém nedořešení otázky finančního zajištění 
tisku publikace „Nové stavby pro venkov“. Ing. arch. Hana Bártová – návrh řešení: 
zveřejnit tuto publikaci na internetu. 

 Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT – FA):  nabídl spolupráci v  podobě 
koordinační činnosti zejména při zpracování Politiky územního rozvoje a při řešení 
úkolu „Regenerace sídlišť“ za účelem propojení výzkumné činnosti vysokých škol 
s aktivitami ústavu.  

 Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (61): v reakci na výše uvedené informoval o záměru 
zřizovatelského odboru zrealizovat setkání s představiteli vysokých škol za účelem 
praktického zohlednění nového stavebního zákona ve výukových profilech vysokých 
škol (předpokládaný termín setkání je leden 2004). Vysoké školy tuto iniciativu vítají.  

 
 

ad 4) Různé 
 

 v termínu do 5.12.2003 dodají věcné odbory zřizovatelskému odboru definitivní verze 
zadávacích listů k jednotlivým úkolům a případné náměty a připomínky k návrhu plánu 
práce ústavu pro rok 2004. 

 bylo připomenuto, že ústav příští rok bude mít 10. výročí své existence.  
 v souvislosti s určením příštího termínu schůzky KPS bylo konstatováno, že vnikne-li 

potřeba projednat naléhavý problém vyžadující účast jednotlivých sekcí, bude 
operativně svolána KPS. Přesný termín svolání KPS bude sdělen v dostatečném 
předstihu. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Č.j.: 30650/2003-61 
 
V Praze dne 26.12.2003 
 
Zapsala: Ing. Daniela Lešková , CSc. 
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Číslo úkolu:      A.1.1/S6 
Název úkolu:    Vedení knihovny, dokumentační činnost 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:   Ivana Divišová, Miroslava Dosedlová, PhDr. Lenka Ježková, 

Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:     Smlouvy o dílo: VÚT  FA Brno 

OOV:                  Ing. Monika Nováková,  Ing. Jaromír Stejskal 
Konzultanti:   --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Provoz odborné knihovny pro potřeby ÚÚR i veřejnosti, doplňování odborné literatury, 
zpracování rešerší, překladů, anotací a záznamů. Budování specializovaného knihovního 
fondu představuje trvalý proces získávání, doplňování a zpracování informačních pramenů. 
Knihy a zprávy jsou ukládány do databáze všechny, u časopisů (45 titulů českých a 28 
zahraničních) je prováděn výběr dle sledovaných oborů. Výsledkem je databáze územního 
rozvoje, dostupná také na www stránkách ÚÚR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Základní formou výstupu je databáze knihovny přístupná v knihovně i na internetu. Přírůstky 
databáze „Novinky“ vycházejí v tištěné podobě měsíčně a jsou uloženy v knihovně. „Výběr 
z databáze knihovny ÚÚR“ vychází 6x ročně jako příloha časopisu “Urbanismus a územní 
rozvoj“. „Přehled odebíraných českých a zahraničních periodik“ také tvoří součást přílohy 
časopisu. Rešerše jsou hlavním výstupem z databáze. Jednotlivé rešerše i jejich seznam jsou 
součástí fondu knihovny. Nepřehlédnutelnou část úkolu zabírají překlady. Jsou prováděny na 
základě konkrétních požadavků a jen část z nich je uložena ve fondu knihovny. 
 
Využitelnost výstupu:  
Slouží k práci zaměstnanců ÚÚR při plnění úkolů, k vyřizování požadavků MMR, pro 
potřeby odborné veřejnosti tj. především studentů vysokých škol, čtenářů při dalším 
vzdělávání a pracovníků veřejné správy. Knihovna s celostátní působností poskytuje 
konzultační a poradenskou činnost. Požadavky čtenářů jsou vyřizovány nejčastěji při osobní 
návštěvě, ale také emailem, poštou a meziknihovní službou. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zkvalitnění činnosti práce všech řešitelů, kteří se přímo podílejí na vytváření databáze, má 
zajistit nový knihovnický program. Umožní práci řešitelů v databázi bez časového omezení, 
poskytne lepší způsob vyhledávání přes internet a vystavení „Novinek“  na www stránkách 
ÚÚR. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:   
Plánovaná:  6 100  
Skutečná:    4 810 
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Vzhledem k dlouhodobé nemoci knihovnice bylo nutno částečně zajistit provoz knihovny 
pomocí smluv o provedení práce. 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouvy o dílo: 10 000,- Kč 
OOV:                   4 500,- Kč 
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Číslo úkolu:        A.1.2/S6 
Název úkolu:            Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
Doba řešení:             Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:     Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
Zadavatel:                 Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:          Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:             Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:                     Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Lubor Fridrich,  
                                             Tamara Blatová 
Oponenti:                  externí - redakční rada, redakční kruh 
Kooperanti:                Smlouvy o dílo:  Mgr. František Maršálek,  Mgr. Jan Mattuš, 

OOV:                  PhDr. Lenka Ježková, články, odměny   
                            členům RR 

Konzultanti:    ---  
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vydávání odborného periodika pro potřeby samosprávy, státní správy  a odborné veřejnosti 
na úseku územního plánování, regionální politiky, bydlení a rozvojových programů měst a 
obcí. 
Cíle bylo průběžně dosahováno. Bylo vydáno 6 čísel časopisu, 3 zvláštní přílohy, bylo 
uspořádáno 6 zasedání redakční rady a jedno zasedání redakčního kruhu. Redakční rada 
i redakční kruh hodnotí časopis kladně.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
V souladu s návrhy redakčního kruhu a redakční rady se přistoupilo k tématickému zaměření 
jednotlivých čísel. V současnosti slouží časopis také veřejné diskusi k návrhu nového 
stavebního zákona. Této problematice byla věnována i jedna ze zvláštních příloh časopisu. 
V souvislosti s reorganizací státní správy byl náklad časopisu zvýšen na 1 600 ks. Z toho cca 
1 300 výtisků je rozesíláno na ústřední, regionální a obecní orgány veřejné správy. 
Minulý ročník je zveřejňován na www stránkách ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Časopis slouží pro metodickou pomoc a šíření oficiálních informací na úseku územního 
rozvoje pro všechny stupně veřejné správy a dále pro diskusi odborné veřejnosti, včetně 
vysokých škol.  
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pokračovat v cyklu rozhovorů se zástupci státní správy i samosprávy. Informovat odbornou 
veřejnost o strategiích a koncepcích politik jednotlivých ministerstev i všech relevantních 
informacích, týkajících se oboru. Nadále pokračovat v prezentaci časopisu na internetových 
stránkách ústavu.  
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:                  
Plánovaná:  5 500 
Skutečná:    5 174 
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:     14 700,- Kč 
OOV:                   287 800,- Kč     
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Číslo úkolu:     A.1.3/S6 
Název úkolu: Aktualizace příručky celostátně platných limitů 
Doba řešení: Leden - prosinec 2003  
Charakteristika úkolu: Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR   Ing. Vladimír Hyvnar 
Řešitelé:   Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl,   

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:  OOV: Ing. Marie Böehmová,  JUDr. Pavel Nesvatba,  

           MUDr. Anna Žádníková,  Ing. arch. Hana Halasová,  
           MVDr. Ladislav Panýrek,  RNDr. Eva Sovjaková 

Konzultanti:  Některé specifické oblasti byly konzultovány s odbornými 
pracovníky Ministerstva životního prostředí, Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Krajské hygienické stanice Brno, Okresní 
veterinární správy Brno-venkov a specialistou na oblast požární 
ochrany.  

 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu byla průběžná aktualizace příručky v souvislosti se změnami legislativy, a to 
formou osvědčených pololetních dodatků č. 8 a 9. Tyto dodatky byly zpracovány v návaznosti 
na změny legislativy k 1.1.2003 a 31.8.2003. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Výsledkem plnění úkolu byly v r. 2003 dva dodatky v tištěné podobě, kterými se zmíněná 
příručka aktualizuje  a inovace  digitální verze včetně všech dodatků. 
Dodatky jsou zasílány MMR, všem stavebním úřadům, nově i obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností, odborným knihovnám a dalším zájemcům zejména z řad projektantů. 
Publikace včetně dodatků je k dispozici v knihovně ÚÚR a  v digitální podobě rovněž na 
www stránkách ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Příručka slouží především stavebním úřadům k praktické orientaci v omezeních z hlediska 
využití území, která vyplývají z celostátně platné legislativy. 
 
 
Doporučení , která vyplývají z řešení úkolu: 
Bude-li v letošním roce schválen nový stavební zákon s platností od 1.1.2005, budou dodatky 
č. 10 a 11 ještě vydány v tištěné podobě. Poté bude nutné rozhodnout ze strany OÚP MMR o 
vydání příručky nové (vzhledem k předpokládanému novému vymezení pojmu „limit“, ale 
také vzhledem ke změně řady souvisejících zákonů), o její obsahové části, i o tom, v jaké 
formě bude dále vedena. Řešení tedy bude hledáno v úzké návaznosti na tyto změny. 
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  1 500  
Skutečná:    1 202 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Nižší čerpání hodin proti plánovanému stavu bylo způsobeno především menším rozsahem 
změn v legislativních předpisech, na které bylo nutné reagovat z hlediska inovace příručky.  
 
 
Náklady na kooperaci: 
OOV: 10 450,-  Kč 
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Číslo úkolu:   A.1.4/S6 
Název úkolu:        Dotčené orgány státní správy 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing.arch. Hana Bártová, Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:   ---  
Oponenti:                              --- 
Kooperanti:                --- 
Konzultanti:                         Doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.,    

Doc. JUDr. Petr Průcha, CSc.,  JUDr. Ivan  Svoboda 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k dosažení cíle:    
1. Pravidelná roční aktualizace www stránek "Dotčené orgány státní správy v procesu 

územního plánování a řízení" v souladu s uváděním nových legislativních předpisů  
do praxe.  
V rámci pravidelné roční aktualizace byla zkontrolována u veškerých právních předpisů 
obsažených v příručce, jejich novelizace a provedeny změny – stav k 31.12.2003. 
 

2. Publikace „Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního 
řízení“ - II. vydání. 
Publikace byla zpracována především s ohledem na změnu prakticky všech právních 
předpisů vztahujících se k řešené oblasti,  stav k 30.6.2003. 
Publikace byla odborně posouzena se závěrem, že je zpracována podle platných zákonů  
a zohledňuje změny, provedené zákonem č. 320/2000 Sb. Současně bylo konstatováno,  
že výčet DOSS je úplný, tj. materiál je zpracován ve 24 úsecích státní správy, což jsou 
všechny úseky, ve kterých působí orgány státní správy hájící veřejné zájmy, které by měly 
být dotčeny v procesu územního plánování a v územním řízení. 

 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
1. Aktualizace www stránky; www stránka - http://www.uur.cz/default.asp?ID=827 
 
2. Publikace. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Především pro státní správu, tzn. pro pracovníky orgánů územního plánování a stavebních 
úřadů. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
II. vydání příručky DOSS aktualizovat v dalších letech na www stránkách. 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
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Kapacita ÚÚR v hodinách:      
Plánovaná:  800  
Skutečná:    780  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   A.1.5/S6 
Název úkolu:   Slovník územního plánování 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Mgr. Zuzana Rydvalová 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Jana Hurníková 
Řešitelé: Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Petr Hladiš,  

Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. Alena Navrátilová 
Redakční rada - Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  
Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Ing. Alena Navrátilová, Mgr. Zuzana Rydvalová,  
Ing. arch. Martin Tunka, CSc. 

Oponenti:   --- 
Koperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Tvorba otevřeného, průběžně aktualizovaného katalogu termínů územního plánování včetně 
jejich definic z různých zdrojů.  
Studium podkladů (právních předpisů, nového stavebního zákona, odborné literatury, výstupů 
výzkumné činnosti…), výběr terminologie.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová on-line prezentace - přístup z www stránek ÚÚR a MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Informace veřejnosti s cílem vyvolat diskusi nad termíny územního plánování v souvislosti 
s přípravou nového stavebního zákona. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Je třeba do slovníku průběžně vkládat definice termínů z pracovních znění nového stavebního 
zákona a dalších nalezených pramenů a vložit definice termínů ze schválené (konečné) verze 
prováděcích předpisů nového stavebního zákona. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  600  
Skutečná:  682 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:    A.2.1/S7 
Název úkolu:  Konzultace a hodnocení projektů regenerace  sídlišť 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor podpory bydlení  MMR 
Garant MMR:   PhDr. Leo Cechel 
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:    Ing.Alena Navrátilová, Ing.arch. Marie Tomíšková 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo poskytovat odborné porady a konzultace zpracovatelům projektů regenerace 
sídlišť a  zástupcům  měst a obcí,  kteří se ucházeli o  poskytnutí  dotace dle nařízení  vlády  č. 
494 / 2000. O průběhu poskytnutých konzultací, dotazů a obsahu  doporučení byly vedeny 
záznamy. 
 

 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Byl připraven materiál „Evidence poskytnutých konzultací pro 3.etapu přihlášek“, který byl 
v termínu dle zadávacího listu předán zadavateli. Tento materiál je k dispozici u zadavatele 
úkolu a u garanta ÚÚR.  
 
 
Využitelnost výstupu: 
Zpracovaný materiál bude využit jako jeden z podkladů při rozhodování hodnotitelské komise 
MMR o přidělení dotace na regeneraci panelových sídlišť. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v této činnosti i v roce 2004. Ukazuje se vzestup kvality předkládaných projektů 
pro získání dotace, vzrůstá zájem o tento dotační titul a zlepšení kvality prostředí  sídlišť  při 
postupné realizaci plánovaných záměrů je zřejmé (viz  vydané katalogy příkladů regenerace 
panelových sídlišť za rok 2001, 2002). 
 
 
Kapacita ÚÚR  
Plánovaná:   dle potřeby 
Skutečná:     312 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
--- 
 
 
Náklady na kooperaci:  
--- 
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Číslo úkolu:   A.2.2/S6 
Název úkolu:    Konzultace  pro  MČ  Brno -  Medlánky 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    MČ Brno - Medlánky 
Garant MMR:   Odbor územního plánování MMR 
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:    Ing.František Nantl 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV:  Ing. arch. Jaroslav Tušer,CSc. 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo poskytovat na základě žádosti MČ Brno – Medlánky odborné porady a 
konzultace radě, zastupitelstvu a odborným komisím rady (komise výstavby, komise 
životního prostředí) při přípravě aktualizace regulačního plánu. Zároveň byla zajištěna účast 
zástupce ÚÚR na nejdůležitějších jednáních při přípravě zadání i projednávání změn tohoto 
územně plánovacího dokumentu, jakož i při jeho projednávání s občany. 
Regulační plán, jehož aktualizace byla předmětem spolupráce, byl připravován od roku 1998 
za účasti ÚÚR na jeho přípravě, zadání, projednávání i schvalování. 

 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Zvláštní výstup nebyl zpracován, jednotlivá doporučení jsou podchycena v zápisech z jednání  
a dalších dokumentech MČ Medlánky. 
 
Využitelnost výstupu: 
Odborné názory a doporučení ÚÚR byly využívány  v rámci celé přípravy a procesu pořízení 
i aktualizace regulačního plánu. Konkrétní zkušenosti a poznatky z  jednání jsou ÚÚR  
využívány při přípravě návrhu nového stavebního zákona a souvisejících vyhlášek. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat ve spolupráci i  v roce 2004. Ukazuje se, že poznávání konkrétních problémů, 
postojů a požadavků občanů i poznatků z přípravy a realizace plánovaných záměrů jsou 
přínosem pro MČ Medlánky, ale i pro ÚÚR. 
 
 
Kapacita ÚÚR  
Plánovaná:   100  
Skutečná:       72 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
OOV:  2 000,- Kč  
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Číslo úkolu:   A.2.3/S6        
Název úkolu:   Propagace 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Operativní úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   zaměstnanci ÚÚR dle potřeby 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Zvýšit informovanost veřejnosti o ústavu a MMR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
 Informační materiál o ústavu.       
 
 
Využitelnost výstupu: 
Materiál přispívá k lepší orientaci spolupracujících organizací o problematice, kterou se ústav    
zabývá.       
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje  v r. 2004. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  dle potřeby 
Skutečná:    56 
 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   A.2.4/S6        
Název úkolu:   Spolupráce s vysokými školami 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Dana Chlupová,  
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV: Ing. arch. Josef  Markvart, CSc.,  PhDr. Marta Severová, 
               Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vzájemně prospěšná spolupráce. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Oponentní posudky, účast v hodnotitelských komisích, vzájemná účast na odborných akcích 
apod. Jednou z akcí byly přednášky o činnosti ústavu pro studenty ESFA MU Brno a 
Západočeské univerzity Plzeň. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Rozvoj oborů činnosti ústavu. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje  v r. 2004. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   dle potřeby 
Skutečná:     160 
 
 
Náklady na kooperaci: 
OOV: 4 700,- Kč 
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Číslo úkolu:      A.2.5/S5 
Název úkolu:    Poskytnutí dat a podkladů k programu SAPARD 
Doba řešení:    Březen - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:    Operativní úkol  
Zadavatel:    Odbor realizace rozvojových programů MMR 
Garant MMR:    Ing. Rostislav Mazal 
Garant ÚÚR:   PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:    --- 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   ---  
Konzultanti:   --- 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zajištění podkladů pro analýzu 2. a 3. kola programu SAPARD. Úkol byl splněn. 
 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Podklady pro analýzu, článek v časopisu UaÚR č. 5/2003 a u hlavního řešitele. 
 
 
 
Využitelnost výstupu:   
Pro analýzy programu SAPARD, pro publikační činnost. 
 
 
Doporučení pro další práci: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   dle potřeby 
Skutečná:     72  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:           A.2.6/S6 
Název úkolu:    Posouzení zásahu do krajinného rázu CHKO Moravský kras 
Doba řešení:    Duben - květen 2003 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Správa CHKO Moravský kras 
Garant MMR:   Odbor územního plánování MMR  
Garant ÚÚR:   PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:    Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   ---   
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Posoudit vhodnost projektu rodinného domu pro výstavbu v CHKO Moravský kras. 
Úkol byl splněn. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:    
Posudek. Archiv ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Využito pro stanovisko CHKO. 
 
 
Doporučení pro další práci: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná:   28  
 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci 
--- 
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Číslo úkolu:   A.2.7/S6 
Název úkolu:    Příprava podkladů pro stanoviska MMR 
Doba řešení:      V průběhu roku 2003 podle potřeby 
Charakteristika úkolu:   Operativní úkol 
Zadavatel:     Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:    Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:    Mgr. Igor Najman 
Řešitelé:     ---  
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Vypracovávání různých zpráv a úkolů a příprava podkladů pro stanoviska Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Zpracovaný text o návrhu nového stavebního zákona v elektronické podobě. 
 
 
Využitelnost výstupu:   
Zpracovaný text dle zadání byl využit  pro vytváření stanovisek Ministerstva pro místní 
rozvoj. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:  dle potřeby 
Skutečná:    10  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   A.2.8/S6        
Název úkolu:   Konference o územním plánování a stavebním řádu 
Doba řešení:   Září - listopad 2003 
Charakteristika úkolu: Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé: Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  

Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,    
Ing. arch. Eva Rozehnalová,  Ing. arch. Marie Tomíšková,   
Ing. arch. Jaroslav Tušer,CSc., Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   Smlouva o dílo:  S. B. Consulting, Praha  
    OOV:                  Ing. Vlastimil Olivica  
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Organizační zabezpečení 14. konference o územním plánování a stavebním řádu, odborný 
servis a spolupráce na přípravě odborných podkladů pro tuto konferenci, jejíž hlavní náplní 
byl návrh nového stavebního zákona. Všechny požadavky byly splněny v dobré kvalitě. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Zpráva o konání konference v časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2003. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Informování veřejnosti o přípravě nové právní úpravy stavebního zákona je důležité, stejně 
pak zpětná vazba, tj. ohlasy odborné veřejnosti pro zpracovatele nového zákona. 
 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   250 
Skutečná:     101 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Příprava konference si nevyžádala původně předpokládané nároky na kapacitu. 
 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouvy o dílo:   38 000,- Kč 
OOV:                    2 500, - Kč   
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Číslo úkolu:   A.2.9/S6  
Název úkolu:   Konference Územněplánovací dokumentace krajů 
Doba řešení:   Říjen  2003 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová  
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Řešitelé:   Ing. arch. Eva Rozehnalová, RNDr. Vladimíra Labounková, 

Ing. arch. Lubor Fridrich 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
14. konference proběhla ve dnech 30. a 31. října v Jihlavě. Tématem jednání byla 
územněplánovací dokumentace krajů a její vztah k oborovým koncepcím, dalším krajským 
dokumentům a k územněplánovací dokumentaci obcí. 
K tématu postupně vystoupili zástupci Asociace pro urbanismus a územní plánování, kraje 
Vysočina a dalších krajů, Ministerstva pro místní rozvoj, Ústavu územního rozvoje a zástupci 
odborné veřejnosti. První i druhý den konference proběhla diskuse účastníků k přednesené 
problematice. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
K jednání konference vyjde začátkem roku 2004 v časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
článek, shrnující projednávanou problematiku. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup je možno využít jako jeden z podkladů pro práci krajů a obcí na úseku územního 
plánování, k seznámení široké odborné veřejnosti s touto problematikou, jako podnět 
k veřejné diskusi a pro přípravu nového stavebního zákona. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Z diskuse vyplynulo, že je zejména nutno, aby byly nalezeny přijatelné formy spolupráce 
mezi partnery, kteří často logicky prosazují vzájemně rozdílné zájmy, především jde o 
nalezení pravidel pro dohodu jednotlivých účastníků procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace. V této souvislosti zazněla i pochybnost, zda vůbec existuje zpětná vazba od 
schválené územně plánovací dokumentace k úpravě rezortních koncepcí. Absence koncepce 
strategie rozvoje sídelní struktury ve stávajících územních plánech velkých územních celků a 
z ní pramenící nedostatek rozvojových trendů pro územní plány obcí, je odbornou veřejností 
vnímáno jako závažný nedostatek.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   dle potřeby 
Skutečná:     100 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   A.2.10/S6 
Název úkolu:    Konzultace  pro  město Tábor 
Doba řešení:    Červenec - srpen 2003 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Městský úřad Tábor 
Garant MMR:  Odbor územního plánování MMR 
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:    Ing. František Nantl 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:    RNDr. Jan Bína, CSc. 
 
 
 
 
Cíl úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo poskytnout vyjádření,  odbornou  poradu  a konzultaci  zástupcům města 
Tábora ve věci  zajištění dopravního spojení dvou částí města, způsobu a dimenzování 
přemostění  a zvážení důsledků jednotlivých navržených variant způsobů dopravního spojení. 
K vyjádření byl předložen rozsáhlý materiál, připravený zástupci města. 

 
 

Výstup, dostupnost výstupu: 
Bylo zpracováno písemné vyjádření k dané problematice a zasláno e-mailem na stanovenou 
adresu. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Vyjádření bylo jednorázové a bylo určeno pouze  zástupcům města Tábor. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR  
Plánovaná:   dle potřeby 
Skutečná:     16 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
--- 
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Číslo úkolu:   A.3.2/S6        
Název úkolu:    Činnost informačního střediska pro EU 
Doba řešení:   Leden - prosinec  
Charakteristika úkolu: Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územního plánování  MMR    
Garant MMR:   Ing.arch. Martin Tunka, CSc.   
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Lubor Fridrich   
Řešitelé:    Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Oponenti:    ---  
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Soustřeďování materiálů, zpracování anotací a rešerší a překladů, zapracování podkladů dle 
potřeb MMR, účast na konferencích a seminářích.   
Průběžná práce na jednotlivých materiálech, rešerších a překladech.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
U zpracovatele a zadavatele. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Zpracované materiály slouží pracovníkům MMR a ÚÚR při zpracování relevantních úkolů. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje i v roce 2004. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   300 
Skutečná:     284 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci :   
--- 
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Číslo úkolu:   A.3.2.1/S6        
Název úkolu:    Činnost národního střediska ESPON  
Doba řešení:   Říjen - prosinec 2003    
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územně a stavebně správní MMR   
Garant MMR:   Ing.arch. Petr Kalivoda   
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Lubor Fridrich   
Řešitelé:    Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo: Mgr. Jan Bína  
Konzultanti:    Ing. Jitka Cenková, zástupkyně ředitele OPEU MMR 
    Ing. Marek Šmucar, OÚSS MMR  
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Ve     spolupráci   s   OÚSS   MMR   jako   koordinační   jednotkou     (Coordination    Unit –  
Ing. Marek Šmucar) zabezpečení činnosti národního střediska ESPON (ESPON Contact 
Point), podporovaného iniciativou Interreg III.  
Jedná se o program územního rozvoje rozšiřující se Evropské unie, který má za cíl především 
podporu územní dimenze politiky soudržnosti a zlepšení koordinace územního rozhodování. 
V r. 2003 zahájení činnosti Národního střediska ESPON a zajištění plného členství v této 
organizaci v průběhu roku 2004.   
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Jako přistupující země do programu ESPON jsme obdrželi elektronickou formou základní 
materiály, z nichž program ESPON a jeho základní přílohy byly přeloženy do češtiny. Jde o 
pracovní překlad, který je k dispozici u řešitelů úkolu.  
 
Využitelnost výstupu:  
V rámci budoucího plného členství v ESPON účast ČR na společných projektech. Ty budou 
navrženy Českou republikou a schváleny a koordinovány Monitorovacím výborem ESPON.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Doporučení se vztahují až k roku 2004, kdy budeme plnoprávnými členy organizace.  
 
 
Kapacita ÚÚR  v hodinách  
Plánovaná:   100 
Skutečná:       80 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
---- 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouva o dílo: 57 200,- Kč 
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Číslo úkolu:   A.3.3/S6        
Název úkolu:    Činnost informačního střediska pro OECD  
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR    
Garant MMR:   Ing.arch. Martin Tunka, CSc.   
Garant ÚÚR:   Ing.arch Josef Markvart, CSc.   
Řešitelé:    Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Sledování činnosti OECD, překlad významných dokumentů (např. významné kapitoly OECD 
„Sustainable Development“ a publikace OECD „Sustainable Building“ pro Odbor bytové 
politiky MMR) a uveřejňování informačních článků v časopisu UaÚR. 
Pozn.: V rámci tohoto úkolu byly vykonávány aktivity pro Radu Evropy – CEMAT. 
Zpracování, rešerše a překlad relevantních materiálů a publikací OECD pro potřeby MMR a 
ÚÚR, korespondence, odpovídání na dotazníky.     
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Materiály jsou dosažitelné u řešitele, články vycházejí průběžně v časopisu Urbanismus a 
územní rozvoj.  
 
Využitelnost výstupu:  
Pro práci MMR a ÚÚR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro rok 2004 byl úkol rozšířen o trvalé sledování aktivit RE. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  300 
Skutečná:    472 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozsah překladů byl větší, než se předpokládalo při zadání úkolu. 
 
 
Náklady na kooperaci :   
--- 
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Číslo úkolu:   A.3.4/S6        
Název úkolu: Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost,  jiné 

mezinárodní aktivity 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   PhDr. Lenka Ježková, Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  

Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová, Ing. Jaromír Stejskal 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Pomoc při zajišťování informací ze zahraničí pro odbornou veřejnost, získávání poznatků, 
zkušeností a materiálů pro řešení úkolů, navazování a udržování mezinárodních kontaktů 
s odborníky a institucemi v oborech činnosti ÚÚR. V rámci tohoto úkolu byla v r. 2003 
pořízena řada překladů odborných textů  z a do němčiny a angličtiny. Rovněž se uskutečnilo 
jednání se zástupci Banskobystrického kraje (SR), kteří v ústavu konzultovali pracovní náplň, 
finanční nároky na existenci ústavu atd., protože mají zájem prosadit založení obdobného 
ústavu na Slovensku.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Materiály pro knihovnu ÚÚR, překlady pro OÚP a OBP MMR u zadavatele, články 
v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro práci ÚÚR, MMR a další mezinárodní spolupráci. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje v r. 2004. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   2 000  
Skutečná:     1 704 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozsah činnosti byl menší, než se předpokládalo při zadání úkolu. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   A.3.5/S6  
Název úkolu:  Činnost informačního střediska (Focal Point)  IFHP pro ČR 
Doba řešení: Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR  
Garant MMR:  Mgr. Zuzana Rydvalová 
Garant ÚÚR:   Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:  Ing. arch. Lubor Fridrich, další vývojoví pracovníci ÚÚR dle 

potřeby 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV: Silvie Juránková,  Ivana Divišová, Alena Látalová,  

           Miluše Černá, Ivana Henešová 
Konzultanti:   --- 

 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Zastoupení IFHP v ČR formou odborného střediska, propagace činnosti IFHP,  informace o 
územním rozvoji a o rozvoji bydlení v ČR a ostatních zemích, organizace odborných setkání 
v oblasti územního plánování a bydlení. 
Úkol je dlouhodobou činností, zajišťovanou Ing. Stejskalem, který je zástupcem ČR 
v předsednictvu (Byru) IFHP. Informace jsou zprostředkovávány obousměrně – profesním 
organizacím v ČR jsou zasílány materiály, týkající se činnosti IFHP a sekretariátu IFHP, resp. 
vybraným  členům IFHP jsou zasílány informace o současné situaci a vývoji v oblasti 
územního plánování a bydlení v ČR. Ve spolupráci s IFHP je každoročně organizován v ČR 
mezinárodní seminář na aktuální téma, v r. 2003 „Politika územního rozvoje“. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
- práce v předsednictvu IFHP 
- uspořádání mezinárodního semináře „Politika územního rozvoje“ v Brně  
- spolupráce s ČKA, ČKAIT, AUÚP 
- obstarávání materiálů pro odbornou knihovnu. 
 
Využitelnost výstupu: 
Možnosti navazování mezinárodních kontaktů a seznamování se současnými světovými 
trendy v oblasti územního plánování a bydlení jsou prostřednictvím knihovny ÚÚR a 
časopisu U a ÚR dostupné všem pracovníkům ÚÚR, MMR a široké odborné veřejnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Soustředit se více na propagaci IFHP mezi českou odbornou veřejností, aktivní spoluúčast na 
tvorbě cílů IFHP prostřednictvím členství v předsednictvu IFHP. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  700  
Skutečná:    704 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci : 
OOV:  8 100,- Kč 
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Číslo úkolu:   A.3.5.1/S8  
Název úkolu:   Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“  
Doba řešení:   Březen - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu MMR 
Garant MMR:  Ing. Markéta Zajícová, PhDr. Blažena Křížová 
Garant ÚÚR:   Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:   dle potřeby 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho  dosažení:   
V rámci zastoupení ČR v IFHP  prohloubit odborné znalosti a poznatkový fond v oblasti 
cestovního ruchu; aktivní výměna zkušeností a poznávání soudobých trendů rozvoje 
cestovního ruchu formou přímé spolupráce s odborníky na mezinárodním fóru. 
V rámci IFHP došlo v roce 2003 k založení pracovní skupiny Cestovní ruch a rozvoj měst 
(Working Party „Tourism and Urban Development“). První schůzka se konala v portugalském 
Portu v říjnu 2003, zúčastnilo se jí 15 odborníků ze 7 evropských zemí. Na tomto úvodním 
setkání byly stanoveny zásady a principy činnosti pracovní skupiny  na další pětileté období. 
Ing. Stejskal byl jmenován předsedou pracovní skupiny.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
- založení pracovní skupiny, 
- uspořádání úvodního setkání v Portu, 
- činnost předsedy pracovní skupiny (Working Party) Cestovní ruch a rozvoj měst v rámci  
   IFHP, 
- příprava programu pracovní skupiny na roky 2003 – 2007, 
- příprava pracovního setkání skupiny v roce 2004. 
 
Využitelnost výstupu: 
Možnosti navazování mezinárodních kontaktů a seznamování se současnými světovými 
trendy v oblasti cestovního ruchu a územního plánování a bydlení; výstupy budou 
prostřednictvím knihovny ÚÚR a časopisu U a ÚR dostupné všem pracovníkům ÚÚR, MMR 
a široké odborné veřejnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Soustředit se na propagaci činnosti pracovní skupiny a obecně IFHP mezi českou odbornou 
veřejností, aktivní spoluúčast na přípravě činnosti pracovní skupiny prostřednictvím jejího 
předsedy. 
 
Kapacita ÚÚR  v hodinách: 
Plánovaná:  300  
Skutečná:    200 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Příprava programu pracovní skupiny si nevyžádala kapacitu dalších pracovníků ÚÚR. 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   A.3.6/S6        
Název úkolu:   Účast na akcích ARL 
Doba řešení:   Leden - prosinec  2003  
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová,  

Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:   Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé: RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. Igor Kyselka, CSc.,  

RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. Ludmila Rohrerová 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo: RNDr. Jiří Líčeník 

OOV:                 Ing. Zdeněk  Přikryl,CSc.   
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžný kontakt s odborníky ARL v oblasti územního plánování, plánování regionálního 
rozvoje a bydlení s cílem získávat potřebné informace a znalosti pro činnost ÚÚR a MMR. 
Spolupráce s ARL je průběžnou činností, v tomto smyslu navazovaly aktivity roku 2003 na 
činnost v roce 2002. Spolupráce probíhala souběžně ve dvou druzích činností: 
a) Příprava a účast na pracovních zasedáních EAG MSO,  
b) Práce na projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 

evropských krajin podél řek“, garant za ÚÚR Ing. Kyselka.  
 
a) Účast na zasedání EAG MSO ARL  
Tato činnost probíhá v rámci EAG MSO ARL (Europa-Arbeitsgemeinschaft für den mittel- 
und südosteuropäischen Raum der ARL = Evropské pracovní společenství pro střední a 
jihovýchodní Evropu Akademie prostorového výzkumu a zemského plánování). Jeho členy 
jsou kromě ČR Bavorsko, Sasko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko.  
 
Zasedání EAG MSO ARL, 19. 8. – 24. 8. 2003, Bernried (SRN – Bavorsko). 
Program zasedání se skládal ze dvou částí: 

• prezentace dosavadní činnosti tří pracovních skupin EAG MSO ARL, zaměřených na 
projekty: 

- „Sdružené Středoevropské centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti 
prostorového plánování“, 

- „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 
evropských krajin podél řek“, 

- „Spolupráce měst v konkurenčním prostředí“, 
• přehled aktuálních problémů v oblasti prostorového/územního plánování a 

regionálního rozvoje v členských zemích skupiny EAG MSO. Příspěvky za ČR: 
obsahová náplň vyhlášek k návrhu nového stavebního zákona,  Politika územního 
rozvoje ČR, aktuální stav reformy veřejné správy v ČR. 

 
b) Práce na projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 
evropských krajin podél řek“, 
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Průběh prací na projektu v roce 2003: 
1) Přesné vymezení zkoumaného území v ČR – dolní tok řeky Moravy (širší niva) od 

Hodonína po soutok s Dyjí + dolní tok řeky Dyje; 
2) Zajištění podkladových materiálů a statistických dat za zkoumané území; 
3) Pracovní setkání (3. v pořadí) řešitelských týmů z jednotlivých států v Budapešti a 

městě Vásárosnamény (Maďarsko),  
4) Stanovení kritérií pro hodnocení zkoumaného území; 
5) Zpracovávání dat za jednotlivá kritéria (kritéria přírodní, územně-sídelní, socio-

ekonomická a demografická); 
6) Pracovní setkání (4. v pořadí) řešitelských týmů z jednotlivých států v Bratislavě; 
7) Vytvoření dotazníku. 

 
Výstup, dostupnost výstupu: 

• Zahraniční cestovní zprávy a protokoly. 
Tyto výstupy byly předány MMR a vedení ÚÚR, dostupné jsou u řešitelů úkolu. 
 
Dílčí výsledky úkolu byly  publikovány v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 
5/2003: „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných evropských 
krajin podél řek“. 
 
 
 

Využitelnost výstupu: 
Přenos informací a zkušeností ze zahraničí pro pracovníky ÚÚR, které jsou využity při řešení 
některých úkolů, především při přípravě nového stavebního zákona a při zpracování návrhu 
Politiky územního rozvoje. 
Projekt „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných evropských krajin 
podél řek“ má význam mimo jiné pro posílení krajinně plánovacích aspektů v rámci 
připravované legislativy. Území zkoumané v ČR a SR je velice výhodné a zajímavé např. 
z pohledu řešení vztahu lidských aktivit a protipovodňové ochrany v území říční nivy. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Doporučení pokračovat ve spolupráci s ARL a s odborníky ze střední Evropy v oblasti 
územního plánování a regionálního rozvoje.  
Práce na projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 
evropských krajin podél řek“ bude pokračovat i v roce 2004.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   250 
Skutečná:     813  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Nad rámec původního zadání byla do řešení začleněna práce na projektu „Přeshraniční 
management“. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouva o dílo:    4 200,- Kč 
OOV:                    2 400,- Kč 
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Číslo úkolu:   A.3.7/S7 
Název úkolu:        NUO - HABITAT 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Zahraniční spolupráce 
Zadavatel:    Odbor koncepce bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  I Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  Ing. Petr Martykán, Ing. Alena Navrátilová,  
  PhDr. Marta Severová 
Oponenti:                  ---                          
Kooperanti:  --- 
Konzultanti:  ---   
 
Cíl řešení úkolu a komentář k dosažení cíle: 
• Činnost ÚÚR jako národního „Informačního centra bydlení a rozvoje sídel v ČR“ 

(Agenda HABITAT).  
• Evidence, vyhodnocování a zveřejňování nejlepších příkladů rozvoje sídel a bydlení - 

Dubaj 2004. 
• Udržování a aktualizace národní internetové stránky. 
• Byla navázána spolupráce s místní Agendou 21 a Národní sítí Zdravých měst ČR; podařilo 

se získat několik nejlepších příkladů rozvoje sídel a bydlení. Bohužel pouze 2 příklady 
byly předloženy v takovém zpracování, že mohly být použity pro Mezinárodní cenu města 
Dubaje 2004 – „Za nejlepší příklady zlepšování životního prostředí“. Další příklady  
po doplnění a úpravě budou použity pro další ročníky Mezinárodní ceny města Dubaje. 

Výstup, dostupnost výstupu: 
• Příspěvek do soutěže o získání mezinárodní ceny Dubaj 2004 (Kroměříž, Litoměřice). 
• Články v  časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2003  věnované problematice 

Agendy HABITAT.  
• Informační www stránky UN-HABITAT -  ttp://www.uur.cz/default.asp?ID=492 . 
 
Využitelnost výstupu: 
Především pro obce, investory, širokou veřejnost  atd. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
• Sledovat nejlepší příklady z praxe vyhodnocené v rámci mezinárodní ceny Dubaje, které 

by byly vhodné pro aplikaci v ČR a vhodnou formou (publikace, časopis, www stránky) 
s nimi seznámit veřejnost. I nadále spolupracovat s místní Agendou 21 a Národní sítí 
Zdravých měst ČR. 

• Udržovat a aktualizovat národní internetovou stránku. 
• Zpracovávat články pro Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy 

HABITAT.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:      
Plánovaná:   400 hod. 
Skutečná:     396 hod. 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
Náklady na kooperaci: 
--- 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
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Číslo úkolu:   A.4/S6 
Název úkolu:   Monitoring územního plánování 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Řešitelé: Ing. Michal Artim, Ing. Petr Hladiš, Ing.arch. Jana Hurníková, 

Mgr. Marek Chmelař, PhDr. Ludmila Kašparová,  
Ing.arch. Josef Markvart, CSc., Ing. František Nantl,  
Ing. Alena Navrátilová, Ing.arch. Miriam Blažková,  
Ing. Daniel Rychlý, Ing.arch. Josef Špaček, CSc., Robin Heneš, 
Dana Vítková, vedoucí řešitelé odborných úkolů 

Oponenti:   --- 
Kooperanti: Smlouva o dílo: VARS, a.s.,   
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vytvářet otevřený, průběžně aktualizovaný a bezpečný systém relevantních informací pro 
MMR, veřejnou správu a odbornou i laickou veřejnost vyplývajících z činností ÚÚR daných 
jeho statutem organizační složky státu, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 
Akce je pod názvem Monitoring územního plánování zařazena do Akčního plánu realizace 
státní informační politiky pro období do konce roku 2005 (schválený Usnesením vlády ČR 
č. 527 ze dne 31. května 2000), rámcového programu Elektronická veřejná správa - Veřejné 
informační služby (VIS) - Informační zdroje VIS. 
9.7.2003 ředitel odboru OÚP MMR na návrh porady vedení ÚÚR podepsal pro úkol A.4.2/S6 
Monitoring územního rozvoje nový ZL. Změna byla vyvolána hledáním kapacit pro nový 
úkol B.13.1/S6 Politika územního rozvoje – první etapa a snahou o racionalizaci úkolu 
A.4.2/S6. Oproti původnímu ZL došlo k následujícím změnám: 
1) Úloha Portál územního plánování nabyla relativní samostatnosti podepsáním samostatného 
ZL k výše uvedenému datu. Obdržela původní číslo Monitoringu územního rozvoje A.4.2/S6.  
2) Úkol Monitoring územního rozvoje byl povýšen na úkol zastřešující vzniklou a rozšířenou 
skupinu úkolů A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace a dalších vybraných úkolů 
(zejména ze skupiny úloh A Stálé činnosti, podskupiny A.1 Dokumentační, informační a 
vydavatelská činnost, dále pak úkolů vedených ve skupině C Publikace.). Bylo mu přiděleno 
nové číslo korespondující se skupinou uvedených úloh A.4/S6. Kapacita hodin byla snížena 
ze 7000 na 5200 hodin (300 hodin bylo přiděleno úkolu A.4.2/S6 Portál ÚP, 2500 hodin 
novému úkolu B.13.1/S6 PÚR – 1. etapa). V harmonogramu a osnově řešení byla zrušena 
úloha Portál ÚP, byla přeformulována úloha Analýza... 
Úkol tak nabyl charakteru technologické podpory řešení a prezentace vybraných úkolů, což je 
i v souladu se specifickými cíly Investičního záměru akce Akčního plánu SIP (1. změna 
z června 2003). 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Investiční záměr definoval pro rok 2003 klíčové akce: 
− Uvedení Portálu územního plánování do rutinního provozu. Portál je od února 2003 

v rutinním provozu.  
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Přístup je zajištěn ze stránek ÚÚR (http://www.uur.cz/portal/?ID=30) a MMR  
(http://www.mmr.cz,  Územní plánování a stavební řád – Odbor územního plánování).  

− Rekonstrukce systému evidence územně plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky 
MMR č. 135/2001 Sb. po 1.1.2003. Od ledna 2003 byly uvedeny do rutinního provozu 
aplikace iLAS (http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp), která je určena pro evidenci územně 
plánovací činnosti obcí a aplikace iKAS (http://www.uur.cz/iLAS/iKAS.asp), která je 
určena pro evidenci územně plánovací činnosti krajů.   

Ostatní řešené úlohy: 
− Strukturované, databázově orientované www stránky ÚÚR – provoz a aktualizace www 

stránek ÚÚR. Byly prezentovány výstupy z následujících úkolů: 
• A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti 

Ročenka 2003 – publikace na www (http://www.uur.cz/default.asp?ID=1530). 
• A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy 

Provedena aktualizace dat na www (http://www.uur.cz/default.asp?ID=827). 
• A.4.5/S5 Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické 

infrastruktury 
Provedena aktualizace dat na www (http://www.uur.cz/default.asp?ID=900). 

• C.8/S6 Prezentace vhodných ÚPD s řešením ochrany před povodněmi 
Publikace Územně plánovací dokumentace - protipovodňová ochrana, protipovodňová 
opatření - sborník příkladů 1999 - 2002 – zveřejněna na www 
(http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova%20och
r_sbornik.pdf). 

• C.7/S6 Aktualizace letáku „Protipovodňová ochrana v územ. plánech obcí“ 
• Publikace informačního materiálu na www 
• (http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova

%20ochr_letak.pdf). 
• C.6/S7 Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť 

Publikace Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001 - zveřejněna 
na www 
(http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Regenerace%20sidlist.p
df 

• A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a  územní rozvoj“ 
Na www zveřejněna plná znění článků za rok 1999, 2000, 2001, 2002 
(http://www.uur.cz/default.asp?ID=1587).  

• Bylo dokončeno překlopení zbývajících starých www do nové podoby. 
⇒ ÚP VÚC Moravský kras (http://www.uur.cz/default.asp?ID=916), 
⇒ ÚTP ÚSES (http://www.uur.cz/default.asp?ID=906). 

− Analýza, návrh, zavedení, provoz a aktualizace systému vybraných úloh A.4.x na 
Intranetu a jejich publikace na Internetu 
• A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost 

Programové vybavení VTEI a internetová aplikace Knihovna. Pro zastaralost 
a havarijní stav stávajícího programového vybavení bylo přistoupeno 
k naprogramování nové aplikace s režimem editace v intranetu a režimem vyhledávání 
v internetu. Byla naprogramována a odsouhlasena část editační. Veřejně přístupná část 
pro prohlížení a vyhledávání se dokončuje. 

− Provoz, údržba a rozvoj informačního systému na HW a SW úrovni 
Investiční prostředky přidělené na akci Monitoring územního plánování  byly během 
roku 2003 čerpány průběžně, jejich čerpání koordinováno s čerpáním finančních 
prostředků z běžného rozpočtu ÚÚR.  

 

http://www.uur.cz/portal/?ID=30
http://www.mmr.cz/
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
http://www.uur.cz/iLAS/iKAS.asp
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1530
http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
http://www.uur.cz/default.asp?ID=900
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova%20ochr_sbornik.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova%20ochr_sbornik.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova%20ochr_letak.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova%20ochr_letak.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Regenerace%20sidlist.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Regenerace%20sidlist.pdf
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1587
http://www.uur.cz/default.asp?ID=916
http://www.uur.cz/default.asp?ID=906
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Využitelnost výstupu: 
1. Strukturované, databázově orientované www stránky ÚÚR zajišťují zveřejňování 

výstupů z odborných úkolů řešených ÚÚR v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

2. Analýza, návrh, zavedení, provoz a aktualizace systému vybraných úloh A.4.x na 
Intranetu a jejich publikace na Internetu – úloha Knihovna umožňuje on-line vyhledávání 
ve fondech odborné knihovny a je určena především odborné veřejnosti. 

 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v řešení úkolu dle schváleného úvodního projektu a jeho dílčích úloh (klíčová 
akce pro rok 2004: Rekonstrukce digitálních Územně technických podkladů ČR na Digitální 
geografické podklady pro Politiku územního rozvoje).  
Věnovat zvýšenou pozornost finančnímu a personálnímu zabezpečení úkolu. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   5 200  
Skutečná:     3 028 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Nižší čerpání kapacity na úkoly bylo zapříčiněno dílem dlouhodobou nemocí řešitele a dílem 
prioritou jiných úkolů. 
 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouva o dílo: 498 855,- Kč 
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Číslo úkolu:   A.4.1/S6 
Název úkolu:   Evidence územně plánovací činnosti 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. Petr Hladiš, Mgr. Marek Chmelař, 

Ing. František Nantl, Ing. Daniel Rychlý, Dana Vítková 
Konzultanti:   --- 
Oponent:   --- 
Kooperanti:   OOV: Ing. arch. Josef  Špaček,CSc. 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžná evidence a aktualizace údajů o postupu pořizování ÚPD a ÚPP obcí a krajů, 
průběžná evidence disponibilních rozvojových ploch dle schválené ÚPD v souladu 
s Metodikou OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně 
plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb. Zveřejňování aktuálních 
údajů pro potřeby MMR, veřejné správy, odborné veřejnosti a investorů. Údržba a vývoj 
aplikace k provozování systému. 
K plánovanému termínu 5.1.2003 byl do rutinního provozu zaveden nový systém on-line 
evidence ve dvou modifikacích: 
Lokální aktualizační systém - iLAS - pro evidenci územně plánovací činnosti obcí 
(http://www.uur.cz/ilas/iLAS.asp), 
Krajský aktualizaní systém - iKAS - pro evidenci územně plánovací činnosti krajů 
(http://www.uur.cz/ilas/iKAS.asp). 
K 15.1.2003 bylo na Internetu zveřejněno pracovní znění aktualizované Metodiky OÚP MMR 
pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 
21 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb. Její konečné znění bylo zveřejněno a pověřeným 
pracovníkům krajských úřadů zasláno e-mailem. Metodika byla dále zveřejněna v příloze 
Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj č.1/2003 a v příloze Věstník 
MMR časopisu Obec a finance. 
V průběhu roku 2003 probíhal vývoj systému, systém byl rozšiřován o jednotlivé úlohy. Pro 
sledování práce pověřených pracovníků KÚ byla připravena úloha Statistika oprav, která je 
přístupná v editačním režimu iLASu a iKASu. Systém byl v části iLAS o možnost práce 
s obcemi s rozšířenou působností, byla založena úloha Hledání, doplněna možnost tisku starší 
formy registračního listu podle vyhlášky MMR č. 131/1976 Sb. a Přílohy k registračnímu 
listu územně plánovací dokumentace obce - ploch zastavitelného území vymezených 
schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem. V systému iLAS byla vyřešena 
úloha Export dat, jejímž prostřednictvím si mohou pověření pracovníci krajských úřadů každý 
den stáhnout aktuální data ve formátu mdb pro další využití v rámci krajského úřadu. Dále 
byla připravena řada servisních aplikací pro údržbu dat, zejména aktualizaci a obnovu 
integrity. 
V průběhu prací na publikaci Ročenka 2003 bylo rozhodnuto, že bude obsahovat údaje k 
31.3.2003, aby byla zachována časová řada předcházejících ročenek.  
 
 
 

http://www.uur.cz/ilas/iLAS.asp
http://www.uur.cz/ilas/iKAS.asp
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Výstup, dostupnost výstupu: 
On-line systém iLAS a iKAS pro evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 21 
vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci ve znění pozdějších předpisů. 
Aktualizované znění Metodiky OÚP MMR pro postup orgánů ÚP při evidenci územně 
plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb. 
(http://www.uur.cz/default.asp?ID=247). 
Ročenka 2003 (http://www.uur.cz/default.asp?ID=1530). 
Analýzy dle požadavků MMR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Výstupy úkolu jsou určeny veřejné správě (především orgánům územního plánování dle 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění), subjektům podílejícím se na vstupech či 
výstupech územního plánování a široké veřejnosti. Významným uživatelem je soukromý 
podnikatelský sektor, který se může na základě získaných informací rozhodovat o tom, kam 
vloží své prostředky a jak se bude podílet na rozvoji konkrétních území. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v rozšiřování systému formou aplikačních úloh. 
Připravit geoaplikaci v prostředí Arc IMS. 
Kopie RL, které zasílají obce na ÚÚR a jejichž údaje nesouhlasí s daty v iLASu, zasílat 
s žádostí o uvedení do souladu pověřeným pracovníkům krajských úřadů. 
Přihlásit aplikace Evidence územně plánovací činnosti – iLAS a iKAS k prezentaci na 
konferenci Internet ve státní správě, která se koná 29.-30.3.2004 v Hradci Králové. 
Za nezbytný předpoklad fungování evidence považovat aktuální Územně identifikační registr, 
tč. spravovaný OÚP MMR. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:   
Plánovaná:  5 000  
Skutečná:    3 542 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Nižší čerpání hodiny na tento úkol bylo způsobeno nutností prací na jiných úkolech, zejména 
na úkolech PÚR a současně i dlouhodobou nemocí jednoho z řešitelů. 
 
 
 
Náklady na kooperaci:  
OOV: 1 750,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=247
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1530
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Číslo úkolu:   A.4.2/S6 
Název úkolu:   Portál územního plánování 
Doba řešení:   Červenec - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Josef Špaček, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  
  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Oponent:   --- 
Kooperanti:   OOV:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Konzultanti:   --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vytvářet otevřený, průběžně aktualizovaný a bezpečný systém odkazů na relevantní 
informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností 
ÚÚR, tak externích zdrojů. 
Portál územního plánování byl do 9.7.2003 řešen jako jedna z úloh úkolu A.4.2/S6 
Monitoring územního rozvoje. Tento úkol je zařazen jako akce do Akčního plánu realizace 
státní informační politiky pro období do konce roku 2005, rámcového programu Elektronická 
veřejná správa - Veřejné informační služby (VIS) - Informační zdroje VIS.  Investiční záměr 
Akčního plánu SIP (1. změna z června 2003) definoval pro rok 2003 uvedení Portálu 
územního plánování do rutinního provozu jako klíčovou akci. 
Od 9.7.2003 byl pro Portál územního plánování podepsán samostatný zadávací list. 
Vzhledem k dlouhodobé nemoci garanta Ing. arch. Josefa Špačka, CSc. (srpen-prosinec 2003) 
byla 10.9.2003 pověřena prozatímním garantováním úkolu Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Přes veškeré úsilí práce probíhaly pomalejším tempem, než se předpokládalo, neboť některé 
úlohy se ukázaly být jak z hlediska programování, tak zejména z hlediska sběru dat velmi 
náročnými. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Portál územního plánování - http://www.uur.cz/portal/?ID=30. 
 
Využitelnost výstupu: 
Portál je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost. Volně navazuje na Portál 
veřejné správy. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v rozšiřování a inovaci systému. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   300  
Skutečná:       30 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Viz komentář k dosažení cíle. 
 
Náklady na kooperaci:  
OOV:  1 900,- Kč 
 

http://www.uur.cz/portal/?ID=30
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Číslo úkolu:    A.4.3/S6        
Název úkolu:   Monitorování Sbírky zákonů  
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003   
Charakteristika úkolu:     Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR   
Garant MMR:   Mgr. Pavel Machata  
Garant ÚÚR:   Mgr. Igor Najman   
Řešitelé:     ---  
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Průběžné sledování předpisů uveřejňovaných ve Sbírce zákonů, jejich posuzování z hlediska 
dopadů a požadavků na územně plánovací činnost a v případě potřeby vypracovávání 
metodických textů  (anotací ), pro zajištění informovanosti zadavatele a odborné veřejnosti o 
aktuálním stavu  právního okolí. Uveřejňování anotací v příloze Pořizovatelská praxe 
časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Anotace v příloze Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1- 6/2003. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Vybrané a okomentované zákony, jež jsou uveřejněny v časopisu Urbanismus a územní 
rozvoj, slouží pro informovanost čtenářů, kteří přicházejí do styku s problematikou územního 
plánování. 
 
  
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
I v roce následujícím se bude pokračovat ve vybírání zákonů, které mají vztah k problematice 
územního plánování, a ve zpracovávání komentářů k nim. 
 
  
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:    300 
Skutečná:      360 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
--- 
 
 
Náklady na kooperaci:  
---  
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Číslo úkolu:     A.4.4/S 5       
Název úkolu:    Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
Doba řešení:           Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:        Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:     Odbor koncepce regionálního rozvoje    
Garant MMR:   RNDr. Karel Ráb, Ing. Josef Vlk, CSc.     
Garant ÚÚR:    RNDr. Vladimíra Labounková   
Řešitelé:    RNDr. Jan  Bína, Ing. Igor Kyselka,CSc.  Ing.František  Nantl,  
    Mgr. Robert Veselý.   
Oponenti:         --- 
Kooperanti:     ---  
Konzultanti:     Ing. Alena Navrátilová 
 
 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je aktualizace přehledu o stavu mikroregionů ČR a jejich rozvojových 
dokumentů a rovněž postižení dynamiky vytváření mikroregionů a procesu zpracování SRD 
na úrovni mikroregionů. K aktualizaci dat bylo použito, stejně jako v minulých letech, 
dotazníkového šetření. Oproti minulým letům, kdy byly oslovovány okresní úřady, bylo 
šetření prováděno prostřednictvím krajů. S některými kraji se však zatím nepovedlo navázat 
spolupráci.      

 
 

Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem je aktualizovaná databáze mikroregionů a prezentace v kartografické podobě na 
www stránkách. V prostředí ArcIMS v.4.0 jsou k dispozici dvě mapové služby. Jedna 
zobrazuje pokrytí ČR mikroregiony. Druhé zobrazení podává přehled o pokrytí území 
rozvojovými dokumenty mikroregionů a o zpracovatelích těchto dokumentů.   
 
 
Využitelnost výstupu:  
Z databáze jsou aktuálně poskytovány informace subjektům státní správy a samosprávy.  
O databázi a spolupráci při její další aktualizaci a doplňování o nové potřebné údaje projevilo 
rovněž Ministerstvo vnitra.  

 
 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Je účelné pokračovat v doplňování a aktualizaci založené databáze mikroregionů a jejich 
rozvojových dokumentů. Je třeba navázat spolupráci s kraji, které v roce 2003 potřebné 
informace neposkytly. Budou rovněž zahájena jednání o možné spolupráci s Ministerstvem 
vnitra na tvorbě dotazníku pro rok 2004 a o předání databáze vytvořené Ústavem územního 
rozvoje v letech 2002 a 2003.  
Více pozornosti by mělo být do budoucna věnováno prezentaci jednotlivých mikroregionů v 
rámci vytvořené databáze například formou odkazů na www stránky mikroregionů.   

 
 
 
 
 



 37 

Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  1 900 
Skutečná:       932 

 
 

Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozdíl v čerpání kapacity na úkol byl způsoben nutností věnovat velkou část kapacity 
řešitelského kolektivu úkolům s větší prioritou. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   A.4.5/S5 
Název úkolu:  Monitorování průměrných cen budované dopravní a 

technické infrastruktury ve venkovských obcích 
Doba řešení:               Únor - září 2003 
Charakteristika úkolu:     Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:                 Odbor realizace rozvojových programů MMR   
Garant MMR:           Ing. Jiří Hladík, Ing. arch. Jan Florián 
Garant ÚÚR:             Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:           Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Vladimír Hyvnar,  

Ing. arch. Hana Šimková Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová,  
Mgr. Robert Veselý 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:                Smlouva o dílo: AQUATIS, a.s., Brno, RTS, a.s., Brno 

OOV:                 Ing. Jarmila Kršková, Ing. Dana Chlupová 
 
Konzultanti:               --- 
 
  
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Pravidelná aktualizace cen dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně jako podklad 
pro odhad reálnosti naplňování ÚPD. Usnadnění orientace orgánů venkovských obcí v oblasti 
financování sledované infrastruktury a veřejné zeleně. 
Je zpracována cenová úroveň technické infrastruktury (zásobování vodou, odvádění a čištění 
odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, veřejné osvětlení, obecní 
rozhlas a zemní práce) a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně v roce 2003, kterou pro 
ÚÚR v rámci kooperace pomáhají řešit i odborné firmy, a to AQUATIS, a.s., Brno a RTS, 
a.s., Brno. Rovněž řešitelé vycházeli z aktualizovaných rozpočtových ukazatelů ÚRS, a.s., 
Praha, stanovených dle ČSÚ a vyhlášky MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Výstupem je publikace zveřejněná na webové stránce ÚÚR, která obsahuje cenové údaje za 
jednotlivé systémy infrastruktury včetně veřejné zeleně, a to v tabulkovém uspořádání a 
s doplněním schematických řezů ukládání sítí ev. provedení komunikace. 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=900  
V tištěné podobě je u garantů úkolu a v knihovně ÚÚR. Publikování dané problematiky bylo 
realizováno v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2003.  
 
Využitelnost výstupu: 
Podklad pro samosprávy obcí v oblasti financování technické a dopravní infrastruktury včetně 
veřejné zeleně. Publikace může být využitelná i pro projektanty, kteří zpracovávají obcím 
dokumentace investičních akcí, a to i pro rozvojové plochy bydlení ve městech. Na 
aktualizaci se informují i cenoví odhadci. Jeden výtisk publikace byl předán na Ministerstvo 
zemědělství – oddělení metodického řízení provozu, kam problematika vodovodů a kanalizací 
spadá. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Výstup z úkolu bude mít obdobné zveřejnění na internetu i v r. 2004, pokud by byly finanční 
prostředky, je možné závěrečné znění vytisknout i u profesní tiskárny.  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=900
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Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   900 
Skutečná:     739 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Z důvodu potřeby kapacity řešitelů na řešení úkolů s větší prioritou musely být některé práce 
zadány smluvně dohodou o provedení práce. 
 
 
Náklady na kooperaci:    
Smlouvy o dílo: 44 700,- Kč  
OOV:                   3 500,- Kč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 40 

Číslo úkolu:   A.4.6/S5       
Název úkolu:  Souhrnné informace o obvodech obcí s rozšířenou 

působností 
Doba řešení:   Únor - květen 2003   
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:    Odbor koncepce regionálního rozvoje MMR   
Garant MMR:   RNDr. Karel Ráb   
Garant ÚÚR:   RNDr. Jan Bína, CSc.   
Řešitelé:    ---  
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Sestavení přehledného a aktuálního informačního materiálu za obvody obcí s rozšířenou 
působností. Cíle úkolu bylo dosaženo v plánovaném termínu a rozsahu. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstup úkolu je dosažitelný na http://www.uur.cz/default.asp?ID=1153 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup napomáhá rychlé orientaci v územní soustavě obvodů obcí s rozšířenou působností. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Materiál by měl být každoročně aktualizován. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   1 000 
Skutečná:        565 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Šlo o první roční průběžnou aktualizaci materiálu obsahujícího údaje o obvodech ORP a 
protože nebyl dostatek zkušeností s časovou náročností práce na aktualizaci, byl plán 
nastaven poněkud výše. V realitě se podařilo provést aktualizaci v celém předpokládaném 
rozsahu při vyčerpání menšího počtu hodin. 
 
 
 
Náklady na kooperaci:  
---  
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=1153
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Číslo úkolu:   A.4.7/S7        
Název úkolu: Přehled informací o bytové politice z výběru tisku, 

poskytovaného MMR za vybraná města 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003  
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:   Ing. Ludmila Rohrerová 
Řešitelé:   Ing. Petr Hladiš,  Ing. Dana Chlupová,  

Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžné naplňování databáze informací z oblasti bydlení, založené v roce 2002. Za vybraná 
města jsou sledovány a zaznamenávány poznatky, zaměřené na tyto okruhy: privatizace 
obecních bytů, neplatiči nájemného, výše nájemného, plány výstavby a realizace obecních 
bytů, plány výstavby a realizace domů s pečovatelskou službou, regenerace panelových 
sídlišť, přidělování volných bytů, celkový stav bytového fondu, ceny bytů, restituce 
nemovitostí, problematika menšin ve vztahu k bydlení, bezdomovci. Dále jsou 
zaznamenávány informace, které se nevztahují k jednotlivým městům. Jedná se o informace 
za tyto okruhy: Státní fond rozvoje bydlení, státní rozpočet, společenství vlastníků, hypotéky, 
stavební spoření, obecné otázky bydlení. 
Do databáze jsou průběžně ukládány informace, které byly zveřejněny v českých novinách, 
časopisech, rozhlasovém a televizním vysílání. Jednotlivé záznamy v databázi mají podobu 
dokumentačního záznamu s anotací. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Databáze je přístupná na neveřejné adrese www stránek ÚÚR. Stručný přehled informací 
z databáze je uveden v závěrečné zprávě. 
Dostupnost výstupu: 

- databáze – přístupná na internetové adrese www.uur.cz/vyberztisku/, 
- závěrečná zpráva – v tištěné podobě uložena u garantů úkolu, v elektronické podobě 

na CD-ROM spolu s archivací veškerého denního výběru z tisku uložena u řešitelů 
úkolu. 

 
 

Využitelnost výstupu: 
Databáze umožňuje pracovníkům MMR i ÚÚR získat rychle relevantní informace o bytové 
politice ČR a vybraných měst. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol by měl  pokračovat  i v následujících letech. Výstupy z úkolu umožňují ověření 
některých údajů zjištěných v rámci monitoringu komunálního bydlení a poskytují přehlednou 
časovou orientaci v událostech, které mají vliv na bydlení. 

http://www.uur.cz/vyberztisku/
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Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná: 1 250 
Skutečná:   1 167 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:    A.4.8/S7 
Název úkolu:    Monitoring komunálního bydlení 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:   Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:   Ing. Dana Chlupová 
Řešitelé:    Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Alena Navrátilová,  

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Mgr. Marek Chmelař 

Oponenti:  --- 
Kooperanti:    OOV: Ing. Daniel Rychlý 
Konzultanti:   Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko – správní fakulta, 

Katedra veřejné ekonomie, ÚHA Brno, Magistrát města 
Ostravy, Městský úřad Svitavy, ÚMČ Brno – Královo Pole. 

 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Šetření formou dotazníkové akce zaměřené na aktualizaci a získání potřebných údajů 
a informací o obecním bytovém fondu za vybraná města: Prahu, 16 statutárních a 26 dalších 
měst – obdoba roku 2002. 
Prvním krokem byla práce na vytvoření dotazníku a konzultace jeho obsahu a formulace 
jednotlivých otázek mezi MMR a ÚÚR. Po vzájemné dohodě byl dotazník rozeslán vybraným 
respondentům, následně byly shromažďovány odpovědi a někteří z respondentů urgováni, a to 
i několikrát. Po shromáždění všech došlých odpovědí  (100 % návratnost) řešitelé údaje 
vyhodnotili a vypracovali nejprve závěrečnou zprávu k úkolu, dále souhrnnou zprávu pro 
www stránky, článek do odborného časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ a souhrnnou 
zprávu v anglickém jazyce pro www stránky. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Závěrečná zpráva k úkolu byla předána zadavateli a je k dispozici i na ÚÚR (u garanta úkolu 
a v knihovně), současně je možné ji najít na neveřejné webové adrese ÚÚR, která byla 
sdělena jednotlivým respondentům. 
Souhrnná zpráva „Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve 
vybraných městech (2001, 2002)“ je zavěšena na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz) a 
bude uveřejněna v časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 2/2004. 
Souhrnná zpráva v anglickém jazyce „Developments in the Housing Stock of Selected 
Towns, 1991 – 2002“ je zavěšena na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz). 
 
 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Závěrečná zpráva je podkladem pro další práci Odboru bytové politiky MMR. Úkol navazuje 
na koncepci bydlení a výsledky šetření a závěry tohoto úkolu jsou součástí materiálů, kterých 
je využíváno při hodnocení bytové politiky. Webové stránky umožňují informování 
respondentů i široké veřejnosti o postupu privatizace obecního bytového fondu a o dalších 
problémech, které se týkají tohoto bytového fondu.  

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Na základě zkušeností řešitelů,  telefonických rozhovorů s některými respondenty a dále 
z kontaktu se studenty Katedry veřejné ekonomie Masarykovy univerzity v Brně, kteří údaje 
z dotazníkového šetření využili při zpracování svých seminárních prací do předmětu 
Ekonomika bydlení, vyplynulo, že každoroční úprava formulací některých otázek, a tím 
odlišnost dotazníků v jednotlivých letech není příliš žádoucí. Není pak možné spolehlivě 
vytvořit shodné roční řady údajů, které by mohly být plně porovnávány. Bylo dohodnuto, že 
dotazník pro dotazníkové šetření v roce 2004 bude ponechán beze změn, pouze budou přidány 
některé další aktuální otázky související s konferencí ministrů EU o udržitelném bydlení. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   1 850  
Skutečná:     1 776  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
OOV: 1 750,- Kč 
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Číslo úkolu:   A.4.9/S5        
Název úkolu: Monitorování územních celků zapsaných v seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003   
Charakteristika úkolu:   Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:     Odbor realizace rozvojových programů MMR 
Garant MMR:   Ing. arch Kamila Matoušková, Mgr. Věra Jourová,  

Ing. arch. Vilém Švec  
Garant ÚÚR:   Ing. arch Marie Tomíšková   
Řešitelé:     PhDr. Ludmila Kašparová 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je soustavný monitoring památek zapsaných v Seznamu UNESCO v oblasti 
územního rozvoje dle  metodiky Ministerstva kultury, jako podklad periodické zprávy pro 
Výbor světového dědictví. Údaje poskytují příslušné obce na základě rozesílaných dotazníků. 
Dle požadavků příslušného pracoviště Národního památkového ústavu byly dotazníky 
doplněny, upraveny a aktualizovány. Budou v souladu s požadavkem Národního 
památkového ústavu rozesílány v únoru roku 2004, aby byly dostupné veškeré údaje za celý 
rok 2003. 
 

Výstup, dostupnost výstupu: 
Knihovna ÚÚR, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro zprávu o aplikaci Úmluvy o stavu péče o jednotlivé zapsané památky, kterou 
zpracovává Národní památkový ústav. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zvýšit zájem dotčených obcí o důsledné vyplňování dotazníků. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   500 
Skutečná:     264 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Dotazníky byly pouze připravovány, rozesílání a vyhodnocování bylo přesunuto na rok 2004. 
 
 
Náklady na kooperaci:   
---   
 
 
 



 46 

Číslo úkolu:   A.4.10/S5        
Název úkolu:   Monitorování účinnosti Státního programu rozvoje  

cestovního ruchu  
Doba řešení:   Leden - říjen 2003   
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:    Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu   
Garant MMR:   PhDr. Blažena Křížová   
Garant ÚÚR:   RNDr. Jan Bína, CSc.   
Řešitelé:     
Oponenti:    --- 
Kooperanti:   ---  
Konzultanti:    --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu bylo odvětvové, územní a ekonomické vyhodnocení projektů dotovaných 
v rámci Státního programu rozvoje cestovního ruchu za roky 2001 a 2002. Závěrečného 
výstupu bylo dosaženo v plánovaném termínu a rozsahu.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem úkolu je textová závěrečná zpráva a 17 přílohových kartogramů, kartodiagramů  
a grafů. Výstup je dosažitelný na pracovišti zadavatele a v knihovně ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup je využitelný pro práci sekce cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, která 
plní funkci administrátora Státního programu podpory cestovního ruchu. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V řešení úkolu by mělo být pokračováno formou aktualizace za jednotlivé další roky, pokud 
bude platný Státní program podpory cestovního ruchu. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   1 000 
Skutečná:        385 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Plánovaný počet hodin byl v souladu s původním zadávacím litem, který předpokládal 
sestavení a rozeslání dotazníku všem obcím – příjemcům dotace z  SPPCR. Vzhledem ke 
změně požadavku zadavatelského odboru byl 3.3. 2003 podepsán dodatek zadávacího listu, 
který stanovil, že podkladovými zdroji úkolu budou podkladové materiály administrace 
SPPCR. Tím se při nezměněné šířce tématické náplně úkolu mohlo ušetřit značné množství 
pracovního času. 
 
 
Náklady na kooperaci:   
--- 
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Číslo úkolu:   A.4.11/S5   
Název úkolu:    Monitoring mikroregionů Jihomoravského kraje  
Doba řešení:   Leden - květen 2003   
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:    Odbor koncepce regionálního rozvoje MMR  
Garant MMR:     RNDr. Karel Ráb, Ing. Josef Vlk, CSc.     
Garant ÚÚR:    RNDr. Vladimíra Labounková   
Řešitelé:    RNDr. Jan  Bína, CSc,  Ing. Igor Kyselka, CSc. 

RNDr. Jiří Líčeník,   Ing. František  Nantl,  
Mgr. Robert Veselý.  

Oponenti:   --- 
Kooperanti:     Smlouva o dílo: RNDr. Jiří Líčeník      
Konzultanti:        --- 

 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je monitoring mikroregionů v JM kraji. Předpokladem provedení analýz bylo 
získání potřebných dat. Dále bylo provedeno situační srovnání disparit a rozvojových 
možností jednotlivých mikroregionů.  
Bylo vypracováno zhodnocení změn ve vymezení mikroregionů v porovnání s rokem 2002 a 
zpracován katalog mikroregionů JM kraje. Na základě vybraných dostupných ukazatelů bylo 
provedeno vyhodnocení a srovnání jednotlivých mikroregionů kraje. Pro získání potřebných 
dat byla navázána spolupráce s krajskou pobočkou ČSÚ v Brně.  

 
 

Výstup, dostupnost výstupu:  
V tištěné podobě a  na CD na ÚÚR a JM kraji, na www stránkách ÚÚR budou k dispozici 
vybrané výstupy.  Výstup z úkolu byl prezentován na semináři pořádaném pro zástupce 
mikroregionů kraje.    
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup je modelovým příkladem hodnocení úrovně a disparit mikroregionů na základě 
vybraných ukazatelů. Materiál slouží přímo JM krajskému úřadu k práci s jednotlivými 
mikroregiony pro případnou stimulaci rozvoje mikroregionů v potřebných oblastech.  
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol byl druhou etapou práce s mikroregiony Jihomoravského kraje. Přímo z výsledků úkolu 
vyplynuly problémy vybraných mikroregioinů a problematika, na kterou je nutné se 
v jednotlivých mikroregionech zaměřit. Protože nebyly v době řešení úkolu k dispozici 
potřebné ekonomické ukazatele, není tato důležitá oblast v hodnocení disparit mikroregionů 
dostatečně ošetřena.  Vzhledem k této skutečnosti a potřebám krajského úřadu bylo 
doporučeno pokračování úkolu v roce 2004 a sice doplněním hodnocení ekonomické úrovně 
mikroregionů.     
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Kapacita ÚÚR v hodinách:         
Plánovaná:   1 000  
Skutečná:     1 063 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouva o dílo : 3 600,- Kč  
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Číslo úkolu:   A.4.13/S6 
Název úkolu:   Intranetový provoz dÚTP ČR na serveru ÚÚR 
Doba řešení:   Únor - prosinec 2003   
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR  
Garant MMR:  Ing. Karel Bursa  
Garant ÚÚR:   Mgr. Marek Chmelař  
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka Hladišová CSc. 

Ing. František Nantl 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    FA ČVUT 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Převzetí dat, metadat, projektů a veškeré související dokumentace dÚPD Ústavem územního 
rozvoje jako pověřeným zástupcem MMR od FA ČVUT. Převedení internetové prezentace 
dÚPD (prezentované  na adrese www.utpcr.cz) ze serveru FA ČVUT na server ÚÚR a 
zpřístupnění systému v prostředí intranetu ÚÚR a MMR. 
 
Data jsou využívána pro potřeby ÚÚR v rámci intranetu. Na základě sdělení  ze dne 
13.8.2003 nepožadovalo nadále OÚP MMR zprovoznění intranetové aplikace  a úkol byl 
ukončen. Data byla využita v rámci úkolu B.13.1/S6  Politika územního rozvoje – první etapa, 
neboť do tohoto úkolu byl rovněž převeden úkol A.4.14/S6 Digitální geografické podklady 
pro Politiku územního rozvoje. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Intranet ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Částečně pro dGP pro PÚR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   100  
Skutečná:       62 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Viz komentář k dosažení cíle. 
 
 
Náklady na kooperaci :   
--- 
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Číslo úkolu:   A.4.14/S6        
Název úkolu:   Digitální geografické podklady pro Politiku územního rozvoje 
Doba řešení:   Březen - červen 2003, od července 2003 řešení v rámci B.13/S6 
Charakteristika úkolu: Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Karel Bursa 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková,  

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Josef Špaček, CSc.,  
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Návrh a realizace pilotního projektu sběru, aktualizace a zpřístupnění digitálních 
geografických dat (včetně metadat), vytvářených jednotlivými složkami veřejné správy, 
správci nebo vlastníky veřejné infrastruktury, které mohou být využity v souladu s návrhem 
NSZ pro pořízení strategického nástroje územního plánování „Politika územního rozvoje“. 
V rámci řešení byl rozpracován pilotní projekt a posouzena využitelnost dÚTP pro tento úkol. 
1.7.2003 bylo na pracovním jednání se zadavatelem rozhodnuto, že vzhledem k propojenosti 
tohoto úkolu s řešením Politiky územního rozvoje bude tento úkol sloučen s úkolem B.13/S6. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
 --- 
 
 
Využitelnost výstupu: 
 --- 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
 --- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   1 800  
Skutečná:        909  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Ukončení řešení samostatného úkolu  - viz doba řešení. 
 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   B.1/S8        
Název úkolu:   Zákon o cestovním ruchu 
Doba řešení:   Únor 2003 
Charakteristika úkolu: Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu MMR 
Garant MMR:  PhDr. Blažena Křížová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Eva Rozehnalová,  

Ing. arch. Marie Tomíšková 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Posouzení návrhu zákona o cestovním ruchu a jeho koordinace s návrhem nového stavebního 
zákona o územním plánování a stavebním řádu. Vzhledem k tomu, že ORRCR MMR nezadal 
zpracování příslušného zákona, byl úkol zrušen. Kapacita ÚÚR byla věnována pouze 
vstupním konzultacím se zadavatelem. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
--- 
 
 
Využitelnost výstupu:  
--- 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   70 
Skutečná:     26 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Viz komentář k dosažení cíle úkolu. 
 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:   B.2/S8       
Název úkolu:    Cestovní ruch a kulturní dědictví – II. etapa  
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003, dokončení leden 2004   
Charakteristika úkolu:   Tématický úkol 
Zadavatel:     Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu MMR   
Garant MMR:   PhDr. Blažena Křížová, Ing. Markéta Zajícová 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Marie Tomíšková   
Řešitelé:    Mgr. Marek Chmelař, RNDr. Jiří Líčeník 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    Smlouvy o dílo: SAURA, s.r.o., 

                           RNDr. Jiří Líčeník 
Konzultanti:    Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Eva Rozehnalová 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo navrhnout tématické trasy pro cestovní ruch zaměřený na kulturní dědictví 
„Cesty dědictví“ a doporučit postup při zajišťování potřebné vybavenosti pro cestovní ruch. 
Podkladem pro výběr lokalit byl přehled památkových míst významných z hlediska 
cestovního ruchu, který byl zpracován jednotlivými regionálními Památkovými ústavy v roce 
2002. Byl zpracován návrh poutních míst, navržena trasa propojující památky zapsané do 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a zásady pro rozvoj 
cestovního ruchu podél tras. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že bude podrobněji 
rozpracována trasa zaměřená na památky UNESCO a podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 
podél trasy.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Přehled poutních míst vhodných pro vytvoření trasy, text, tabulky , mapa. Trasa UNESCO, 
text, tabulky, mapa. Součástí popisu trasy UNESCO je stávající stav občanského vybavení 
pro cestovní ruch a atraktivity  pro rekreaci a sport v území podél trasy.  
Knihovna ÚÚR, Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro zpracování komplexního projektu rozvoje území podél navržené trasy. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2004 bude zpracován pilotní projekt Cesta dědictví UNESCO, který bude podkladem 
pro koordinovaný postup rozvoje cestovního ruchu  ve vybraném území a pro možnost 
ucházet se o dotace z EU. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  1 800 hodin vč. 2004  
Skutečná:       891 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení částečně provedeno smlouvami 
o provedení práce. 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouvy o dílo: 24 600,- Kč 
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Číslo úkolu:   B.3/S6  
Název úkolu Vyhodnocení změn ÚPD z hlediska řešení ochrany před 

povodněmi v územích zasažených povodní v roce 1997 
Doba řešení:   Leden - červen 2003  
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR  
Garant MMR:  Mgr. Zuzana Rydvalová  
Garant ÚÚR:   Mgr. Marek Chmelař  
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. Ing. František Nantl, 

Ing. Marie Polešáková,  Ph.D., Dana Vítková 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    Ing. Růžena Přádná 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vyhodnotit změny ÚPD z hlediska řešení ochrany před povodněmi v územích zasažených 
povodní v roce 1997. Změny byly hodnoceny v ÚPD příslušných obcí.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva u zadavatele - OÚP MMR, u řešitele, v knihovně ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Práce ukázala, k jakému došlo pohybu v ÚPD v souvislosti povodněmi v r. 1997. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   1 000  
Skutečná:        371 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozsah prací nebyl v roce 2003 tak velký, jak se při zadání předpokládalo. 
 
 
Náklady na kooperaci:  
--- 
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Číslo úkolu:               B.4/S5 
Název úkolu:           Vymezení základních funkcí v území a možných příčin a 

způsobu jejich narušení 
Doba řešení:               Březen - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:     Tématický úkol 
Zadavatel:                  Odbor realizace rozvojových programů MMR     
Garant MMR:           Ing. Oldřich Praus, CSc. 
Garant ÚÚR:             Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:                      Ing. Vladimír Hyvnar,  Ing. Dana Chlupová,  

Ing. Igor Kyselka, CSc.,   Mgr. Igor Najman,  
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Oponenti:   --- 
Kooperace:             OOV: Ing.Ladislav Pavlovský - VÚV T.G.M. Brno,  

           Ing. Zdeněk Přikryl, CSc. 
Konzultanti:               Ing. Alena Navrátilová 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář jeho dosažení: 
Pro účely státní pomoci při živelní nebo jiné pohromě vyspecifikovat základní funkce v území 
(dle platné legislativy a relevantních vědních oborů zabývajících se rozvojem území), aby 
bylo možné ve spolupráci s ostatními resorty preventivně usměrnit přípravy na takovou 
událost a najít způsob řešení pro obnovu potřebných funkcí postižených území.  
V červnu 2003 byl zpracován pracovní podklad, který obsahoval souhrn poznatků a 
zkušeností z uplatňováním zákona č. 12/2002 Sb. v praxi, a to s ohledem na povodeň 
08/2002. Jednalo se o názory zástupců Jihomoravského krajského úřadu, MÚ Písek, MÚ 
Olešnice a Okresní veterinární správy Brno-venkov. 
V další práci se řešitelé zaměřili na ověření souvislosti základních funkcí v území s oblastí 
pojišťovnictví, vodního hospodářství, územního plánování vybraných zemí EU, regionální, 
ekonomickou a výstavby. Dále byla pozornost zaměřena na vztah základních funkcí v území a 
na funkce v území ve vztahu k územnímu plánování v ČR. 
 
Výstup a dostupnost výstupu: 
Závěrečná zpráva. S ohledem na úkoly související s připravovaným novým stavebním 
zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, které byly ústavu v průběhu roku 2003 zadány, 
došlo k posunu termínu předání závěrečné zprávy úkolu, a to z 30. 11. 2003 na 15. 1. 2004 (se 
souhlasem zadavatele). 
V písemné i elektronické podobě je závěrečná zpráva u garantů úkolu a rovněž je v knihovně 
ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Závěrečnou zprávu je možné využít jako jeden z podkladů při novelizaci zákona 
č. 12/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokud by bylo potřebné další propracování, a to možných příčin a způsobů narušení 
základních funkcí v území, je možné  pokračování v druhé polovině roku 2004, vzhledem 
k již uvedeným pracím na stavebním zákonu. 
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Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   1 200  
Skutečná:        380  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Vzhledem k úkolům, souvisejícím s novým stavebním zákonem, byla práce na tomto úkolu 
po dohodě se zadavatelem zredukována. 
 
 
Náklady na kooperaci:    
OOV: 11 000,- Kč 
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Číslo úkolu:   B.5/S6         
Název úkolu: Spolupráce na novém stavebním zákonu a prováděcích 

vyhláškách 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Miriam Blažková, PhDr. Ludmila Kašparová,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. arch. Josef  Markvart, CSc., 
Mgr. Igor Najman, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Marie Tomíšková, 
Ing.arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:    OOV: Ing. arch. Jana Janíková, Tamara Blatová   
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Spolupráce na paragrafovém znění nového stavebního zákona v části územní plánování a na 
prováděcích vyhláškách k této části. Práce byly v r. 2003 zaměřeny na spolupráci při redakci 
znění návrhu nového stavebního zákona a na přípravu prováděcích vyhlášek o ÚPP, ÚPD a 
evidenci územně plánovací činnosti, o obecných požadavcích na využití území a o úpravě 
vztahů v území. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Několik pracovních verzí vyhlášek, které jsou k dispozici u zadavatele a v ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro další práci na novém stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Řešení pokračuje v r. 2004. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   4 500 
Skutečná:     5 400 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozsah potřebných prací byl větší, než se při zadání úkolu předpokládalo. 
 
 
Náklady na kooperaci :   
OOV: 6 600,- Kč 
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Číslo úkolu:   B.5.1/S6        
Název úkolu:   Územně analytické podklady (ÚAP) – I. etapa 
Doba řešení:   Říjen - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková,  

Ing. arch. Josef Špaček, CSc. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo: Ing. arch. Jana Janíková   
Konzultanti:    Ing. Jiří May 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Metodický pokyn pro zpracování ÚAP pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. V roce 2003 proběhlo několik vstupních jednání, bylo formulováno zadání 
pilotního projektu pro kooperanta a proběhla první etapa prací, zaměřená na část limity 
využití území. Řešení úkolu probíhá ve spolupráci s KÚ Jihomoravského kraje a s pověřenou 
obcí III. stupně Kyjov. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
 Zpráva kooperanta o řešení, uložená v ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro další práci na úkole. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Řešení pokračuje v r. 2004. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   150 
Skutečná:       35 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Práce byly provedeny především v kooperaci. 
 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouva o dílo: 100 000,- Kč 
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Číslo úkolu:    B.5.2/S6 
Název úkolu:    Vymezení zastavěného území obce (ZÚO) 
Doba řešení:    Říjen - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing.Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:    Ing.arch. Marie Tomíšková, Ing.arch. Jaroslav Tušer, CSc.  
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo: Ing.arch.Vladimír Dujka 
Konzultanti:    Ing.Alena Navrátilová 
 
 
Cíl úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo pilotním projektem ověřit proces pořízení a vymezení zastavěného území 
obce (ZÚO) dle navrhovaného znění nového stavebního zákona, a to pro dvě obce bez 
územního plánu. Zároveň byly sledovány problémy a nejasnosti, které by mohly být 
uplatněny  v rámci připomínek k návrhu NSZ, případně které bude nutno zohlednit při 
přípravě metodického pokynu k tomuto tématu, jehož příprava  se předpokládá v roce 2004. 
 

 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Byly připraveny grafické přílohy vymezení ZÚO pro dvě obce s textovou částí, která 
specifikuje problémy a nejasnosti a navrhuje jejich řešení. 
 
Využitelnost výstupu: 
Poznatky z vymezování hranice ZÚO budou využity při formulování připomínek k návrhu 
NSZ, při formulování  metodického pokynu, případně při přípravě nového informačního 
letáku k tomuto tématu v roce 2004. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Je nutné pokračovat v práci na metodickém pokynu a hledat řešení  pro  specifikované 
problémy tak, aby bylo možno  na základě tohoto  pokynu postupovat při vymezování ZÚO 
jednotně ve všech typech obcí a území. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:    150  
Skutečná:        16 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Práce byly provedeny především v kooperaci. 
 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouva o dílo: 26 250,- Kč 
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Číslo úkolu:   B.5.3/S6  
Název úkolu: Vyhodnocení záměrů obsažených v územním plánu velkého 

územního celku a jejich převzetí do zásad územního rozvoje; 
zadání zásad územního rozvoje 

Doba řešení:   1. etapa - Převzetí ÚP VÚC do zásad územního rozvoje:  
listopad - prosinec /2003. 

Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář  
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Řešitelé:   Ing. arch. Zdena Hladišová, CSc., Ing. arch. Eva Rozehnalová, 

   Ing. arch. Marie Tomíšková  
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo: Ing. arch. Jiří Fixel  
Konzultanti: Ing. Oldřiška Soppeová (vedoucí odboru územního plánování a 

stavebního řádu KÚ Jihomoravského kraje) 
Ing. arch. Eva Hamrlová (vedoucí oddělení územního plánování 
KÚ Jihomoravského kraje) 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem 1. etapy úkolu bylo modelově ověřit způsob vyhodnocení záměrů obsažených 
v územních plánech velkých územních celků a způsob převzetí těchto úkolů do zásad 
územního rozvoje. Ve 2. etapě je cílem zpracování návrhu zadání zásad územního rozvoje. 
Pro modelové řešení úkolu byl zvolen Jihomoravský kraj. Byly vyhodnoceny dokumentace 
územních plánů velkých územních celků, týkajících se území kraje a byl definován způsob 
vyhodnocení záměrů obsažených v ÚP VÚC a jejich převzetí do zásad územního rozvoje. 
Současně byla stanovena možná úskalí tohoto procesu. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem 1. etapy je modelové vyhodnocení záměrů obsažených v územních plánech 
velkých územních celků a modelové řešení způsobu převzetí záměrů obsažených v ÚP VÚC 
do zásad územního rozvoje. Výstup má textovou a grafickou část. Je k dispozici v archivu 
Ústavu územního rozvoje v Brně v tiskové i digitální podobě. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup je využíván jako jeden z podkladů pro přípravu nového stavebního zákona, zejména 
pro přípravu jeho prováděcí vyhlášky o územně plánovací dokumentaci a pro práci na II. 
etapě řešení. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Doporučení plynoucí ze zobecnění postupu při modelovém vyhodnocení záměrů obsažených 
v územních plánech velkých územních celků a modelovém řešení způsobu převzetí záměrů 
obsažených v ÚP VÚC do zásad územního rozvoje spočívají v následujících krocích, které 
bude třeba při konkrétním vyhodnocování dodržet: 
Shromáždění existujících ÚP VÚC a jejich prostudování. Diferenciace ÚP VÚC podle jejich 
platnosti (dokumentace platná; dokumentace neplatná: již překonaná, nebo nebyly ukončeny 
všechny fáze projednání či schválení). Výběr závazných záměrů jednotlivých VÚC (ze 
směrnice VÚC jsou vybrány veškeré záměry; záměry jsou podrobeny prověření zda jde 
opravdu o záměry nadmístního významu; oddělí se záměry, které již byly realizovány nebo 
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jsou již překonané; záměry, které zůstanou, jsou diskutovány s pořizovatelem, který potvrdí 
jejich opodstatněnost). Aktuální záměry ÚP VÚC potvrzené pořizovatelem je účelné ověřit 
s jednotlivými kompetentními dotčenými správními úřady a ostatními dotčenými institucemi 
(potvrzení je účelné v případě pochybnosti pořizovatele o správnosti svého rozhodnutí). 
Výstup  zpracovat jako databázi nezpochybnitelných záměrů na území kraje, doplněnou 
grafickou přílohou v měřítku 1 : 200000. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:   
Plánovaná:   250 (včetně II. etapy 2004) 
Skutečná:       88 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Zbytek hodin bude dočerpán v rámci zpracování  2. etapy prací v roce 2004. 
 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouva o dílo:  50 000,- Kč  
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Číslo úkolu:   B.5.4/S6        
Název úkolu:  Vymezení ploch s rozdílným charakterem v zastavěném 

území 
Doba řešení:   Prosinec 2003 (leden 2004) 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Josef  Markvart, CSc. 
Řešitelé:   pracovníci ÚÚR dle potřeby 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo: U-24, s.r.o.  
Konzultanti:   --- 
     
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Navrhnout jednotlivé základní typy ploch, zejména v zastavěném území. Stanovit základní 
charakteristiky jednotlivých typů ploch a z nich vyplývající základní regulativy s ohledem na 
zjednodušení územního rozhodování. Výsledky práce využít při návrhu paragrafového znění 
vyhlášky o obecných požadavcích na využití území. Práce na úkolu probíhaly v souladu 
s požadavky zadavatele tak, aby úkol mohl být ukončen v lednu 2004. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Rozpracované části vyhlášky o obecných požadavcích na využití území jsou k dispozici u 
zpracovatele. 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro práci na výše uvedené vyhlášce. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   200  ( včetně r. 2004) 
Skutečná:       70  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Zbývající hodiny budou vyčerpány v roce 2004. 
 
 
Náklady na kooperaci :   
Smlouva o dílo: 63 000,- Kč 
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Číslo úkolu:   B.6/S7         
Název úkolu:    Regenerace sídlišť  
Doba řešení:   Leden  - listopad 2003   
Charakteristika úkolu:   Tématický úkol 
Zadavatel:     Odbor bytové politiky MMR         
Garant MMR:   Ing. Eva Dubnová  
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Marie Tomíšková  
Řešitelé:    Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    OOV: RNDr. Jiří Líčeník, Ing. Vladimír Hyvnar 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo shromáždění údajů o vlastní iniciativě obcí v procesu regenerace 
panelových  sídlišť. Údaje byly zjišťovány ze tří typů dotazníků, které obdržely všechny obce, 
na jejichž území je panelové sídliště. Dotazníky byly zasílány obcím, které v roce 2002 
obdržely dotaci na regeneraci sídliště, obcím, které žádaly o dotaci neúspěšně a obcím, které 
se dosud do Programu regenerace sídlišť nezapojily. Předmětem dotazů bylo zjišťování, zdali 
obce, které se již do Programu regenerace zapojily, realizovaly některé akce dle projektu 
z vlastních prostředků. Všechny obce pak byly dotazovány, zdali se hodlají v roce 2004 
ucházet o dotaci z Programu regenerace sídlišť. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:. 
Textová část, tabulky a grafy , uvádějící odpovědi jednotlivých obcí na otázky a jejich 
celkový souhrn a kartogram, který přehledně znázorňuje údaje o všech oslovených městech. 
Knihovna ÚÚR, Odbor bytové politiky MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky řešení jsou podkladem pro  posuzování přístupu jednotlivých obcí k regeneraci 
sídlišť.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Řešení v roce 2004 bude  zaměřeno na postup obcí, které žádaly v roce 2003 neúspěšně a na 
přípravu obcí, které se dosud nezapojily do Programu regenerace sídlišť. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   1 000  
Skutečná:        578 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
zúčastněných pracovníků. 
 
 
Náklady na kooperaci :   
OOV:  4 550,- Kč 
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Číslo úkolu:   B.7/S5         
Název úkolu:    Vybrané aktuální trendy sídelních přeměn v ČR  
Doba řešení:   Leden - listopad 2003   
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol  
Zadavatel:  Odbor koncepce regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:   RNDr. Jan Jeřábek   
Garant ÚÚR:   RNDr. Jan Bína, CSc.   
Řešitelé:     
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    OOV:  Mgr. Marek Chmelař 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu byla věcná a územní analýza hlavních změn demografických, 
ekonomicko-sociálních a vztahujících se k obytnému prostředí, a to mezi sčítáními lidu 1991 
a 2001. Výsledků bylo dosaženo v plánovaném termínu a rozsahu. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstup úkolu se skládá z textové zprávy a z  27 kartogramů. Výstup je dosažitelný na 
pracovišti zadavatele a v knihovně ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky úkolu mohou být využity při koncepčních operativních pracích příslušné sekce 
MMR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Za určité období provést podobný výzkum, který by se datově nevázal na sčítání lidu, ale na 
průběžně sledované statistické údaje. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   1 200 
Skutečná:        432 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Plánovaný počet hodin v zadávacím listě zahrnoval určitou rezervu, která se při vlastním 
řešení ukázala jako nikoli nezbytná.  
 
 
Náklady na kooperaci :   
OOV: 1 750,- Kč 
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Číslo úkolu:    B.8/S5 
Název úkolu:  Zpracování přehledu veřejných pohřebišť zaniklých 

v souvislosti s odsunem občanů německé národnosti 
(především z pohraničních oblastí) 

Doba řešení:    Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu:    Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   JUDr. Vladimír  Zahajský 
Garant ÚÚR:   Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:    Bc. Ivanka Fitzová, Ing. Vladimír Hyvnar,  

PhDr. Ludmila Kašparová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. ,   
Ing. Ludmila Rohrerová 

Kooperanti:   OOV: RNDr. Vladimíra Labounková 
Konzultanti:   RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. Igor Kyselka, CSc.,  

Mgr. Richard  Jašš (PřF MU Brno) 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Práce postupují podle harmonogramu:  

a) Byly vytipovány obce, ve kterých by v souvislosti s odsunem občanů německé 
národnosti mohly být zaniklé hřbitovy s hroby občanů německé národnosti nebo části 
hřbitovů s hroby občanů německé národnosti.  

b) Byl připraven a garantem MMR odsouhlasen dotazník, který bude ve vytypovaných 
obcích využit pro  zjišťováni současného stavu pohřebišť. 

  
Výstup, dostupnost úkolu: 
Připravený seznam obcí, kde by se mohly nacházet pohřebiště s hroby občanů německé 
národnosti a dotazník. 
• ÚÚR -  u hlavního řešitele úkolu, 
• MMR - u garanta. 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro další práci na úkole. 
 
Doporučení pro další práci: 
Úkol je plánován na několik let, zahájen byl v lednu 2002, předpokládané ukončení v dubnu 
2005. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   1 900 
Skutečná:     1 299 
  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
---- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
OOV:  1 900,- Kč 
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Číslo úkolu:   B. 10/S5       
Název úkolu:   Příprava vybraných historických měst na účast 

v programech iniciativy URBAN 
Doba řešení:   Leden - říjen 2003   
Charakteristika úkolu:   Tématický úkol  
Zadavatel:     Odbor realizace rozvojových programů MMR   
Garant MMR:   Ing. arch Kamila Matoušková, Mgr.Věra Jourová,  

Ing. arch. Vilém Švec  
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Marie Tomíšková   
Řešitelé:    --- 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem byl návrh  postupu vybraných měst při přípravě podmínek pro účast v programu. 
Postup měst je navrhován na základě požadavku komplexnosti při řešení problémů vybraných 
historických sídel v souladu se zásadami Společného regionálního operačního programu 
České republiky (SROP).  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Zásady postupu při začlenění města do programu, náležitosti projektu. Knihovna ÚÚR, Odbor 
realizace rozvojových programů MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro přípravu vybraných  měst. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V letošním roce bude zpracován metodický pokyn pro přípravu měst a krajů na Iniciativu 
URBAN EU. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:   
Plánovaná:   500 
Skutečná:     176 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím. 
 
 
Náklady na kooperaci:   
---  
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Číslo úkolu:   B.11/S6        
Název úkolu: Program podpory aktualizace ÚPD obcí, postižených 

povodněmi  
Doba řešení:   Únor 2003 
Charakteristika úkolu: Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Jiří May 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka Hladišová,CSc., Ing. Ludmila Rohrerová,  

Ing. arch. Eva Rozehnalová 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Příprava metodiky programu podpory aktualizace ÚPD obcí postižených povodněmi, pro 
krajské úřady. Ve spolupráci s OÚP byla zpracována metodika, podle které KÚ v r. 2003 
žádaly o státní dotaci. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Metodika, dostupná na www stránkách MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro žadatele o dotaci. 
 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:     80  
Skutečná:     107  
 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:    B.12/S8        
Název úkolu:   Rozbor vztahů mezi přírodovědeckou- krajinářskou 

hodnotou území a jeho atraktivitou pro cestovní ruch 
v rámci ČR  

Doba řešení:   Leden - prosinec 2003   
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu   
Garant MMR:   PhDr. Blažena Křížová, Ing. Markéta Zajícová   
Garant ÚÚR:   Ing. Igor Kyselka CSc.   
Řešitelé:    RNDr. Vladimíra Labounková, RNDr. Jiří Líčeník,  

Mgr. Robert Veselý 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:   Smlouva o dílo: RNDr. Jiří Líčeník  
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je  
-  rozbor přírodně krajinářských faktorů území ovlivňujících cestovní ruch,  
-  vytvoření krajinářské typologizace ČR dle využití pro různé formy cestovního ruchu,  
- doporučení konkrétních opatření v rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých krajinných    
   typech, 
-  na základě konkretizace navržených opatření v cestovním ruchu do jednotlivých území dle   
   jejich specifik vznikne nezávazný podkladový materiál pro strategické a územní plánování    
   na úrovni regionů řešící vztah přírodně krajinářské hodnoty území a jeho atraktivity pro      
   cestovní ruch. 
Úkol popisuje a na rozborech a doporučeních pro konkrétní území dokládá mnohoznačné 
vztahy mezi přírodně krajinářskou hodnotou území a jeho atraktivitou pro cestovní ruch. 
V úvodu je provedena charakteristika a význam jednotlivých přírodně krajinářských faktorů 
ovlivňujících cestovní ruch a to jak z pozitivního, tak z negativního hlediska. Zvláštní důraz je 
věnován estetice krajiny jako zásadnímu jevu, který různou měrou prolíná všemi výše 
popisovanými faktory. 
Následuje stručná metodika krajinářského hodnocení správních území  obvodů obcí 
s rozšířenou působností, a následné návrhy opatření pro cestovní ruch v daných územích. Po 
provedení hodnocení modelových obvodů (Vsetín, Vyškov, Blansko) bylo na kontrolním dnu 
dohodnuto, že přednostně budou řešeny územní obvody obcí obsahující památky UNESCO a 
ucelená velkoplošná zvláště chráněná území zahrnutá do programu MAB UNESCO. Větší 
část těchto území byla do konce roku zpracována, zbytek byl v souladu se záměrem 
kontrolního dne zpracován v lednu 2004. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva obsahující výše uvedený rozbor přírodně krajinářských faktorů cestovního 
ruchu a hodnocení územních obvodů obcí s památkami UNESCO a velkoplošných 
chráněných území zařazených do programu MAB UNESCO byla odevzdána na Odbor 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu a bude vyvěšena na internetových stránkách Ústavu 
územního rozvoje.  
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Využitelnost výstupu: 
Výstup může sloužit jako základ rozvojových strategií příslušných měst a mikroregionů, 
jakož i plánům péče a dalším rozvojovým materiálům zmíněných chráněných krajinných 
oblastí. Teoretická část výstupu může být použita jako teoretické východisko k dalším 
tématicky příbuzným analýzám a projektům. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Po připomínkách dotčených orgánů hodnocených území bude vhodné navržená doporučení 
dopracovat a dle možností pokračovat podobným způsobem pro další územní obvody obcí 
s rozšířenou působností. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   1000 
Skutečná:       447 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Nedočerpání hodin na úkol způsobila aktuální potřeba práce garanta úkolu ÚÚR a ostatních 
členů řešitelského kolektivu na jiných úkolech, zvláště na přípravě dokumentu „Politika 
územního rozvoje“, nadto byl rozsah řešení po dohodě s garantem MMR zúžen, viz komentář 
k dosažení cíle). 
 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouva o dílo: 8 400,- Kč 
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Číslo úkolu:    B.13/S6 
Název úkolu:    Osnova  politiky  územního  rozvoje 
Doba řešení:    Březen - duben 2003 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing.Filip Novosád 
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:    Ing.arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing.arch.Jana Hurníková, 

Mgr.Marek Chmelař,  RNDr. Vladimíra Labounková, 
                    Ing.arch. Josef Markvart,CSc., Ing. Alena Navrátilová,  

Ing.arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    OOV:  Ing. Zdeněk Přikryl, CSc.  
Konzultanti:   ---  
 
 
Cíl úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo zpracování  návrhu  osnovy  Politiky územního rozvoje (PÚR) na základě 
pracovního textu paragrafovaného znění návrhu nového stavebního zákona. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Byl zpracován materiál, obsahující vedle požadovaného návrhu osnovy rovněž návrh 
podkladů, na základě kterých by se PÚR měla zpracovávat, rozvahu o zadávacím listu pro 
zpracování PÚR, možný způsob koordinace a způsob zapojení kooperantů, návrh obsahu a 
měřítka hlavního výkresu PÚR a úvahy o dalších možných grafických výstupech PÚR. 
Materiál je k dispozici u zadavatele a u garanta ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Materiál je podkladem pro další etapy prací na PÚR. 
 
  
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Poznatky z řešení budou zohledněny  při zpracování dalších etap přípravy PÚR. 
 
  
Kapacita ÚÚR v hodinách  
Plánovaná:   900  
Skutečná:     871 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
OOV: 6 000,- Kč 
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Číslo úkolu:    B.13.0/S6 
Název úkolu:    Politika  územního  rozvoje  -  nultá  etapa 
Doba řešení:    Květen - červen 2003 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing.Filip Novosád (spolupráce Ing. Tomáš Sklenář) 
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:   Ing.arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing.arch. Jana Hurníková, 

Mgr.Marek Chmelař,  RNDr. Vladimíra Labounková, 
                Ing.arch. Josef Markvart, CSc., Ing. Alena Navrátilová, 

Mgr. Igor Najman, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Ing.arch. Jaroslav Tušer, CSc.,  D. Vítková  (ostatní pracovníci 
dle potřeby) 

Oponenti:    --- 
Kooperanti:    OOV: Tamara Blatová  
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo navrhnout postup prací na Politice územního rozvoje (PÚR) jako 
strategického plánovacího dokumentu  (definovaného dle věcného záměru nového stavebního 
zákona a připravovaného paragrafovaného znění ze dne 10.3.2003), včetně návrhu 
harmonogramu, dále návrhu organizačního, personálního a finančního zajištění a návrhu 
složení a činnosti „pracovní skupiny“ a „řídícího výboru“.  
Druhá část řešení předpokládala zpracování pracovní skici PÚR (nad územím České 
republiky) na základě podkladů dostupných v té době ÚÚR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Byl připraven materiál, řešící obě požadované části úkolu, který je k dispozici u zadavatele a 
u garanta ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Dle vyjádření garanta MMR „mají odevzdané výstupy zásadní přínos pro zadavatele, jako 
nositele garance za pořízení Politiky územního rozvoje“. Pracovní skica PÚR rozvádí 
navrženou koncepci tohoto nového nástroje územního plánování v připravovaném 
paragrafovaném znění nového stavebního zákona. 
Výstup „Návrh postupu prací na Politice územního rozvoje“ je pro zadavatele přínosný 
hlavně pro organizační zajištění pořizování Politiky územního rozvoje – se zahájením již 
v roce 2003. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Na základě výsledků řešení bylo zadáno ÚÚR pokračovat na přípravě Politiky územního 
rozvoje v další etapě prací. 
  
Kapacita ÚÚR  
Plánovaná:      900  
Skutečná:     1 217 
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Úkol plynule navazoval na úkol B.13/S6 („Osnova řešení Politiky územního rozvoje“, později 
název upraven ze strany MMR na „Metodické řešení Politiky územního rozvoje – viz ZL, 
podepsaný Ing. arch. M. Tunkou dne 3.3.2003). 
Vzhledem ke krátkosti termínu a zpřesňování požadavků zadavatele, vyplývajícího i z jednání 
v průběhu řešení (ZL tohoto úkolu byl podepsán 21.5.2003, úkol by ukončen 30.6.2003) a 
dále vzhledem k tomu, že se jedná o koncepční práce na zcela novém dokumentu pro 
plánovaní rozvoje, si práce vyžádaly více kapacity pracovníků ÚÚR, než se původně 
předpokládalo. 
 
 
Náklady na kooperaci:  
OOV: 3 000,- Kč  
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Číslo úkolu:   B.13.1/S6       
Název úkolu:   Politika územního rozvoje - první etapa 
Doba řešení:   Září - prosinec 2003 (leden 2004) 
Charakteristika úkolu: Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., 

Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Mgr. Marek Chmelař,  
Ing.Vladimír Hyvnar, RNDr. Jan Bína, CSc.,  
Ing. arch. Miriam Blažková, Bc. Ivanka Fitzová,  
Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Petr Hladiš,  
Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Dana Chlupová,  
PhDr. Ludmila Kašparová, Ing. Igor Kyselka, CSc., 
RNDr.Vladimíra Labounková, Mgr. Igor Najman,  
Ing. František Nantl,  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Ing.Ludmila Rohrerová,  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Ing. arch. Marie Tomíšková,  Mgr. Robert Veselý,  
Dana Vítková 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:  Smlouvy o dílo:   

Masarykova univerzita Brno, RNDr. Václav Toušek,  
LÖW a spol. s r. o.,  AURS, s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Haluza,  
SAURA, s.r.o.,  RNDr. Martin Culek   
OOV:  
Ing. Marie Böehmová,  Ivana Divišová,  
Ing. arch. Marta Dudková,  Ing. Jiří Fic,  
Ing. Vladimír Chaloupka, Ing. Miroslav Král, 
Ing. Jarmila Kršková, RNDr. Josef Pitnar, Ing. Jana Saňáková,  
RNDr. Eva Sovjaková,  

Konzultanti:    Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Karel Bursa 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem této etapy bylo vypracovat vyhodnocení územních důsledků vyplývajících ze 
shromážděných podkladů v mezinárodních, celostátních a nadregionálních souvislostech a 
pracovní znění návrhu Politiky územního rozvoje, vycházející jak z výše uvedeného 
vyhodnocení, tak ze schváleného věcného záměru stavebního zákona a z aktuálního návrhu 
paragrafovaného znění NSZ. Požadované materiály byly k 31.12. rozpracovány tak, aby 
k 31.1.2004 byl naplněn cíl řešení úkolu. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Rozpracované vyhodnocení územních důsledků včetně výkresu problémů a střetů,  
rozpracovaná skica návrhu Politiky územního rozvoje včetně grafické části u zpracovatele. 
 
Využitelnost výstupu: 
 Výstupy  slouží pro dopracování 1.etapy řešení a jako podklad pro zadání dalších prací. 
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Řešení pokračuje v r. 2004. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   5 500  ( včetně ledna 2004). 
Skutečná:     5 213 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Plánovaná kapacita bude dočerpána v lednu 2004. 
 
 
Náklady na kooperaci :  
Smlouvy o dílo: 106 000,- Kč 
OOV:                   31 900,-Kč 
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Číslo úkolu:   C.2/S7        
Název úkolu:  Fotografie výstavbových akcí,  realizovaných za pomoci 

dotací MMR do bydlení, s doprovodným textem 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003  
Charakteristika úkolu:  Publikace 
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR  
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka  
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Hana Halasová  
Řešitelé:   Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Mgr. Robert Veselý,  

Ing. Ludmila Rohrerová 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Zabezpečování fotografií z vybraných realizovaných staveb pro bydlení, pro které byla 
využita státní dotace. Fotodokumentace bude využívána pro prezentaci v tisku, na výstavách 
ap. Shromážděny byly i informace o postupu regenerace panelových sídlišť ve městech, která 
se v roce 2002 přihlásila do „Programu regenerace sídlišť“. 
Fotografie byly zajišťovány nafocením vybraných staveb (nájemní byty, domy 
s pečovatelskou službou a regenerace sídlišť) pracovníky ÚÚR. Byla však oslovena i některá 
města a obce, se kterými ÚÚR spolupracuje a využity jejich materiály. Výběr lokalit pro 
fotografování probíhal v koordinaci s úkolem C.5/S7 „Katalog příkladů regenerace 
panelových sídlišť – 2.díl“. Fotografie s doprovodným textem byly předány ve třech 
ucelených tištěných sériích (červen: ze 3 měst/obcí za 7 výstavbových akcí, říjen: ze 4 
měst/obcí za 13 výstavbových akcí, prosinec: ze 4 měst/obcí za 9 výstavbových akcí). 
V závěru bylo předáno CD + tištěná verze  s kompletní dokumentací. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Digitální verze na CD (jednotlivé fotografie ve formátu JPG, soubor fotografií s 
doprovodným textem v souboru WORD) + vytištěná verze souboru fotografií u garantů 
úkolu. 
 
Využitelnost výstupu: 
Podklad umožňuje základní orientaci pro posouzení realizace dokumentovaných akcí. Ze 
vznikající databáze je možno vybrat objekty pro další specifickou prezentaci. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v úkolu, to je přejít na stálou činnost ústavu, aby mohl být vytvořen rozsáhlejší 
archiv akcí se základní charakteristikou objektů. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:    800 
Skutečná:      822 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
Náklady na kooperaci: 
---  
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Číslo úkolu:    C.3/S5 
Název úkolu:    Nové stavby pro venkov 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Publikace 
Zadavatel:    Odbor realizace rozvojových programů 
Garant MMR:   Ing. Jiří Hladík, Ing. Vilém Švec 
Garant ÚÚR:   PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:    Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Alena Navrátilová,  

Ing. arch. Eva Rozehnalová,  Mgr. Robert Veselý 
Oponenti:             --- 
Kooperanti:   Smlouvy o dílo: Akad. arch. Stanislav Toman,  

                           Mgr. Vít Hrdoušek,  
OOV:                  Ing. arch. Jana Hurníková 

Konzultanti:   Ing. arch. Jan Florián 
 
 
 
Cíl řešení úkolu:  
Dokončení publikace připravené v r. 2002, příprava pro tisk. 
 
 
Komentář k dosažení cíle: 
Publikace je připravena pro tisk, jakmile MMR zajistí potřebné prostředky. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Publikace. 
Publikace je dostupná na www.uur.cz 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro samosprávu (nejen) venkovských obcí, pro stavebníky i další veřejnost. 
 
 
Doporučení pro další práci: 
Potřeba zajistit peníze na náklady spojené s tiskem publikace. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   480  
Skutečná:     584 
 
 
Náklady na kooperaci 
Smlouvy o dílo: 22 000,- Kč 
OOV:                   1 800,- Kč  
 
 
 
 

http://www.uur.cz/
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Číslo úkolu:   C.5/S7   
Název úkolu:   Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť – 2. díl 
Doba řešení:   Duben - prosinec 2003  
Charakteristika úkolu: Publikace 
Zadavatel:   Odbor bytové politiky MMR  
Garant MMR:   Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.  
Řešitelé:   Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
    Ing. arch. Eva Rozehnalová 
Oponenti:   ---    
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   PhDr. Ivo Cechel, Ing. Vladimír Hyvnar,   

Ing. Alena Navrátilová,  Ing. Ludmila Rohrerová,  
    PhDr. Marta Severová, Ing. arch. Marie Tomíšková,  
    Mgr. Robert Veselý 
 
 
 
Cíl řešení úkolu komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu byla prezentace v  (publikace a www) vybraných příkladů realizovaných 
projektů regenerace panelových sídlišť, s využitím státní dotace stejnojmenného programu 
(Programu regenerace panelových sídlišť) za rok 2002 (v návaznosti na katalog za rok 2001).                                                                                                                                                            
V publikaci byla prezentována panelová sídliště těchto 11 měst: Havířov, Jilemnice, Kadaň, 
Olomouc, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Sázava, Strakonice, Svitavy a Vsetín . 
Publikace byla v listopadu 2003  předána do tisku a  v lednu 2004 distribuována. Současně 
byla zhotovena prezentace publikace na www ÚÚR. 
 
 
Výstup,  dostupnost výstupu: 

- publikace „Regenerace panelových sídlišť – katalog příkladů za rok 2002, 130 str., 
500 výtisků; publikace byla předána městům, které poskytly podklady, krajským 
úřadům, pověřeným obecním úřadům a knihovně ÚÚR a zadavatele, 

- internetové stránky ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Publikace přispěla k prezentaci odboru bytové politiky MMR a zvýšila tak informovanost 
o dané problematice. Byla rovněž použita k informování vybraných poslanců a senátorů – 
využití státní dotace Programu regenerace panelových sídlišť při realizaci.   
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zkušenosti s přípravou publikace budou využity při zpracování publikace regenerace 
panelových sídlišť a podporovaného bydlení (v anglické verzi) pro prezentaci ČR na evropské 
konferenci. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   1 200  
Skutečná:        888  
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Důvodem úspory plánovaných hodin na úkol byly dobrá spolupráce a poskytnutí kvalitních 
podkladů ze strany jednotlivých oslovených měst. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
--- 
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Číslo úkolu:               C.6/S7  
Název úkolu:           Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť  
Doba řešení:              Srpen 2002 - únor 2003 
Charakteristika úkolu:     Publikace 
Zadavatel:                  Odbor bytové politiky MMR  
Garant MMR:           Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:             Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:                  Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Vladimír Hyvnar,   

Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Marie Tomíšková,  
Mgr. Robert Veselý 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV: Ing. Ludmila Rohrerová 
Konzultanti:        PhDr. Leo Cechel, RNDr. Jiří Klíma, Ing. Alena Navrátilová,  

Ing. arch. František Pospíšil 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář jeho dosažení: 
Prezentace vybraných příkladů zrealizovaných projektů s využitím státní dotace „Program 
regenerace panelových sídlišť“ za rok 2001. 
Pro publikaci byly odborem podpory bydlení MMR předány podklady (projekty regenerace, 
fotografie, protokoly o ukončení projektů a další) za 14 projektů regenerace, přičemž po 
dohodě se zadavatelem byla k publikování vybrána následující města: Havířov, Litomyšl, 
Pardubice, Sázava, Slavičín, Tábor, Uherské Hradiště a Zlín.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
- Publikace „Regenerace panelových sídlišť“ - katalog  příkladů za rok 2001, 99 str.,  
 počet výtisků 500 ks a dotisk 100 ks. Publikace byla předána městům, které poskytly       

   podklady, dále krajským úřadům, pověřeným obecním úřadům a je rovněž v knihovně  
   ÚÚR, 
- internetové stránky  www.uur.cz/default.asp?ID=1629.  
 
Využitelnost výstupu: 
Publikace přispěla k prezentaci ministerstva a zvyšuje tak informovanost o dané problematice. 
Byla rovněž použita k informování vybraných poslanců a senátorů - využívání státní dotace 
Programu regenerace panelových sídlišť při realizaci.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zkušenosti s přípravou publikace byly využity při zpracování katalogu z vybraných projektů 
regenerace panelových sídlišť za rok 2002. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:    650 
Skutečná:      484  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
OOV: 1 550,- Kč 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=1629
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Číslo úkolu:                C.7/S6  
Název úkolu:            Aktualizace letáku „Protipovodňová ochrana v územních 

plánech obcí“ 
Doba řešení:         Říjen 2002 -  únor 2003            
Charakteristika úkolu:  Publikace 
Zadavatel:         Odbor územního plánování MMR  
Garant MMR:     Mgr. Pavel Machata 
Garant ÚÚR:          Ing. Marie Polešáková,. Ph.D. 
Řešitelé:           Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  

Ing. Vladimír  Hyvnar, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV: Ing. Igor Kyselka 
Konzultanti:             Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Alena Navrátilová 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Aktualizací letáku „Protipovodňová ochrana v územních plánech obcí“ poskytnout 
pracovníkům veřejné správy informace a metodická doporučení zejména při odstraňování 
následků povodní z 08/2002 v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, 
vodního hospodářství a některých dalších souvisejících předpisů. 
Navázání na zpracovaný informační materiál z roku 1999, který byl přepracován a upraven 
dle současně platné legislativy.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Informační materiál – forma letáku 10 x A4. 
Zadavatel stanovil počet výtisků (8 000 ks), které byly předány jednotlivým resortům, krajům, 
obcím s rozšířenou působností a stavebním úřadům. ÚÚR výsledné znění rovněž zveřejnil na 
svých webových stránkách: 
www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova%20ochr_letak.pdf.  
 
Využitelnost výstupu: 
Metodická pomůcka pro veřejnou správu. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Využívání pro osvětu odborné veřejnosti. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:              
Plánovaná:    375  
Skutečná:      298  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
OOV: 800,-  Kč 

http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Protipovodnova%20ochr_letak.pdf
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Číslo úkolu:                C.8/S6                
Název úkolu:            Prezentace vhodných ÚPD s řešením ochrany před 

povodněmi 
Doba řešení:         Leden - duben 2003 
Charakteristika úkolu:  Publikace 
Zadavatel:         Odbor územního plánování MMR  
Garant MMR:     Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:          Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:           Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
     Ing. Ludmila Rohrerová, Mgr. Robert Veselý 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:                          Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.-  Ing. arch. V. Klajmon  
 
Konzultanti:             --- 
 
Cíl řešení úkolu  a komentář k jeho dosažení:  
Cíl úkolu je prezentace v rámci publikace a www vybraných dobrých příkladů ÚPD, 
zaměřených na řešení protipovodňové ochrany a protipovodňových opatření.   
V říjnu až listopadu 2002 byly shromážděny podklady vhodných příkladů ÚPD. V prosinci 
2002 bylo dohodnuto, že do publikace budou zařazeny – Hodonín, Kounov, Krnov, Olomouc, 
Přerov, Uherské Hradiště a Uherský Brod. 
V březnu 2003 proběhl kontrolní den k návrhu publikace se zadavatelem. Po korekturách ze 
strany oslovených obcí a schválení zadavatelem byla v dubnu 2003 publikace předána do 
tisku a cca v červnu 2003 distribuována. Současně byla zhotovena prezentace publikace na 
www ÚÚR. 
 
Výstup,  dostupnost výstupu: 

- publikace, 
- internetové stránky ÚÚR. 

 
Využitelnost výstupu: 
Informace pro obce, pořizovatele ÚPD, zpracovatele ÚPD i odbornou veřejnost apod.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Dále sledovat formu, obsah, rozsah a úroveň ÚPD se zaměřením na protipovodňovou ochranu 
a protipovodňová opatření v souvislosti s dotačními tituly na aktualizaci ÚPD.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná:   950  
Skutečná:     668  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Důvodem úspory plánovaných hodin na úkol byly dobrá spolupráce a poskytnutí kvalitních 
podkladů ze strany jednotlivých oslovených měst. 
 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouva o dílo : 5 250,- Kč 
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Číslo úkolu:   U 37 
Název úkolu:   Správa informačních a komunikačních technologií 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2003 
Charakteristika úkolu: Interní úkol 
Zadavatel:   ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:   Ing. Petr Hladiš 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Robin Heneš,     

 Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Koncepce nákupu informačních a komunikačních technologií. Zabezpečení nákupu, 
zprovoznění, zabezpečení, údržby, oprav, reklamací a vyřazování. Školení uživatelů. Návrh 
interních norem. Sledování účelného využívání informačních a komunikačních technologií, 
příprava podkladů pro rozpočet, specifikace objednávek, finanční kontrola a evidence.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Evidence informačních a komunikačních technologií.  
 
Využitelnost výstupu: 
Pro řízení ÚÚR, kontrolní činnost. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  dle potřeby 
Skutečná:     4 107 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
 --- 
 
Náklady na kooperaci:  
--- 
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