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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 2005 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 2005 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 2005 zadávány především odborem územního plánování, dále pak odborem  
regionálního rozvoje,  odborem bytové politiky, odborem realizace a rozvoje cestovního 
ruchu, odborem podpory bydlení, odborem územně a stavebně správním a odborem řídícího 
orgánu SROP a JPD Praha MMR. 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
V ROCE 2005 

 
2.1  NÁPLŇ PRÁCE  
 
Činnost ústavu byla v roce 2005 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. 2005 79 444 100 
z toho odpracováno:   
na úkolech A 38 098 48 
na úkolech B 18 984 24 
na úkolech C 1 705 2 
na úkolu    D 3 360 4 
režie k odborným činnostem∗) 7 305 9 
režie provozní a hospodářská             9 992 13 

∗)Do  režie k odborným činnostem 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. 2006, kapacita na přípravu úkolů, které z různých důvodů v konečném řešení nebyly 
zařazeny do plánu práce ústavu, kapacita věnovaná rozesílání publikací,  práce na interním 
úkolu „Správa informačních a komunikačních technologií“, činnost ředitele a vedoucích 
oddělení věnovaná chodu organizační složky,  část kapacity pracovnic kanceláře ředitele 
apod. 
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2.1.1 Seznam úkolů 
(Popis jednotlivých úkolů  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.1.6/S7 Konzultace a hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť 
A.1.7/S7 Regenerace sídlišť 
A.2. Operativní úkoly 
A.2.1/S6 Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávu 
A.2.2/S6 Spolupráce s vysokými školami 
A.2.3/S6 Propagace 
A.2.4/S6 Posouzení územního plánu obce Lesnice 
A.2.5/S8 Expertní posouzení projektu „Regenerace a revitalizace vybraných měst“ 
A.2.6/S6 Posouzení ÚP VÚC Horní Lužice – Dolní Slezsko 
A.2.7/S6 Indikátory udržitelného rozvoje 
A.2.8/S6 Materiál „Planet Cence“ 
A.2.9/S6 Konference o územním plánování a stavebním řádu – Praha 2005 
A.2.10/S6 Zpracování stati o vztahu regionální politiky a územního plánování 
A.2.11/S7 Statistika bydlení v Evropské unii 2004 
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1/S6 Činnost národního kontaktního místa ESPON  
A.3.2/S6 Činnost informačního střediska pro EU 
A.3.3/S6 Činnost střediska pro OECD a Radu Evropy 
A.3.4/S6 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné mezinárodní aktivity  
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska IFHP 
A.3.5.1/S8 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ 
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL vč. přeshraniční management 
A.3.7/S7 NUO HABITAT 
A.3.8/S7 Spolupráce na přípravě 4. konference ministrů EU o udržitelném rozvoji  
A.3.9/S6 Projekt ELLA 
A.3.10/S6 SIC! Interreg III B - Projekt CADSES 
A.3.11/S6 Územní soudržnost (německo-český záměr) 
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4.0/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 Monitoring průměrných  cen budované dopravní a technické infrastruktury 
A.4.6/S5 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 
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A.4.7/S7 Přehled informací o bytové politice z výběru tisku 
A.4.8/S7 Monitoring komunálního bydlení  

A.4.9/S3 Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO 

A.4.10/S5 Monitoring mikroregionů v Jihomoravském kraji 
 
 
 
B TÉMATICKÉ ÚKOLY 
 
B.1/S6 Politika územního rozvoje 
B.1.3/S6 Politika územního rozvoje – III.etapa 
B.2/S8 Cestovní ruch a kulturní dědictví 

B.3/S8 Regionální diferenciace a polarizace aktuálního socioekonomického vývoje 
ČR 

B.4/S8 Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů v rámci SPP cestovního ruchu 
B.5/S6 Spolupráce na novém stavebním zákonu a vyhláškách 
B.6/S6 Účast na projektu ESPON 
B.7/S6 Urbanistická studie rozvoje česko - slovenského příhraničí 
B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť 
B.9/S6 Vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku v ŽP 
B.10/S5 Spolupráce při zajišťování programů zaměřených na urbánní politiku 
B.11/S6 Principy a pravidla územního plánování 
B.12/S6 Metodická pomoc k výzkumnému projektu Principy a pravidla ÚP 
B.13/S8 Rozbor a vyhodnocení projektů SROP a Státního programu podpory CR 
 
 
C  PUBLIKACE 
 
C.1/S7 Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť - 3. díl 
C.2/S7 Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR  
C.3/S1 Aktualizace publikace „Nové stavby pro venkov“ 
C.4/S1 Aktualizace publikace „Rozvoj vesnice“  
 
 
INTERNÍ ÚKOLY 
 
Ú 39 Správa informačních a komunikačních technologií 
Ú 40 Srovnání existence a náplně ústavů a zařízení obdobných ÚÚR v Evropě 
Ú 52 Příprava výzkumného projektu: Principy a pravidla územního plánování 
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2.1.2   D Činnost   oddělení   INKA   Praha 
 

 
 
V oblasti působnosti oddělení INKA byly ve sledovaném období vypracovány a uzavřeny: 
 

1. Hospodářské smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu na převod 
pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v k.ú. Libhošť, Loučka u Nového Jičína, 
Lověšice u Přerova a Lipina u Šternberka a to na 25 pozemků o celkové výměře 
50 248 m2 v účetní hodnotě 10 717 218,- Kč, které byly po schválení MMR a 
Ministerstva dopravy ČR z části zapsány a v KN a z části jsou u příslušných 
katastrálních úřadů v řízení. 

2. Kupní smlouvy – na 1 pozemek v k.ú. Valašské Meziříčí o výměře 194 m2 v účetní 
hodnotě 100 640,- Kč a 1 pozemek v k.ú. Svitavy o výměře 72 m2 v hodnotě 34 000,- 
Kč. Dále byl vypracován a ve stádiu projednávání je návrh kupní smlouvy se SPV 
COURT, s.r.o. z 5.12.2005 na převod pozemku par. č. 2910/94 v k.ú. Nusle o výměře 
929 m2 v projednávané ceně 12 070 000,- Kč. 

3. Souhlasná prohlášení a předávací protokoly na převod pozemků s městy Havířov, 
Hradec Králové, Hradec nad Moravicí, Chotěboř, Kladno, Kolín, Kunovice, Liberec, 
Orlová, Pardubice, Příbram, Strakonice, Studénka, Svitavy, Vlašim, Žatec, obcemi 
Jince, Klášterec nad Orlicí, Petřvald u Karviné, Razová a ŘSD ČR a Zdravotnické 
zabezpečení krizových stavů ČR bylo uzavřeno 26 prohlášení na převody 92 pozemků 
o celkové výměře 93 462 m2, 102 bytů, 1 komplex skladů léčiv, 4 objekty občanského 
vybavení a  1 soubor objektů ZŠ. S JUDr. Pavlem Svobodou byla uzavřena dohoda o 
narovnání na pozemek p.č. 5989/2 o výměře 23 m2 a pozemek p.č. 2564/7 o výměře 
65 m2 v k.ú. Kolín. 

4. Notářské zápisy - bylo osvědčeno SBD Strakonice vlastnictví objektu bydlení o 48 
bytech v k.ú. Blatná, výměníkové a hydroforové stanice městu Vlašim, pozemku o 
výměře      167 m2 v obci Hvožďany a pozemku  p.č. 3379/4 o výměře 424 m2 panu 
Jiřímu Hruškovi v k.ú. Turnov. 

5. Darovací smlouvy: s městem Ostrava pro k.ú. Petřkovice na 5 pozemků o výměře      
601 m2 v účetní hodnotě 281 268,- Kč a dalších 19 smluv na převod pozemků 
bytovému družstvu resp.  vlastníků bytů pořízených družstevní výstavbou v Kutné 
hoře – k.ú. Sedlec na celkových 19 pozemků o výměře 4 890 m2 v účetní hodnotě  
1 956 000,- Kč a městy Nový Jičín a Hlučín na 15 pozemků o výměře 11 404 m2 v 
účetní hodnotě 1 039 764,- Kč. 
 

-  Pozemkovému fondu ČR zápisem  v katastru nemovitostí byl převeden pozemek v k.ú.  
Příbram o výměře 3 888 m2 v účetní hodnotě 583 200,- Kč a v k.ú. Kutná Hora 
pozemek o výměře  704 m2 v účetní hodnotě 8 680,- Kč, Lesům ČR bylo nabídnuto a 
zápisem v katastru nemovitostí převedeno 5 pozemků v k.ú. Rosice nad Labem o 
výměře 21 919 m2 v účetní hodnotě 42 765,- Kč. 

- Byla vyhotovena přiznání k dani z převodu nemovitostí ze 2 kupních smluv, 
uzavřených na odprodej pozemků v k.ú. Čelákovice. 

- Pro účely rozvíjející se stavební činnosti v oblasti k.ú. Nusle, týkající se pozemků 
2910/89, 2910/94 byla vypracována řada dokumentů, z nichž nutno uvést zejména: Po 
restitucích pravomocně skončených v prosinci 2004 jsme nabídli převod p.č 2910/89, 
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na níž je situována čtyřproudová vozovka, ulice Pujmanové Magistrátu hl. města 
Prahy. V této věci je rozpracován návrh smlouvy o bezúplatném převodu. 
Dále byla se společností EUROTEL uzavřena a do katastru zapsána smlouva o 
věcném břemeni na provoz a údržbu kabelové telekomunikační sítě. S PRE Praha, a.s. 
byly uzavřeny dvě smlouvy o věcném břemeni na zřízení distribuční soustavy 22 kV 
kabeláže a primérního přívodu z TS Lhotka.  
K některým projektově připravovaným stavebním akcím pro generálního projektanta – 
Ateliér DUK, týkající se zejména dopravního řešení Pankrácké pláně, bylo 
vypracováno několik souhlasných vyjádření. 

- Na podkladě zcela vypořádaných a do katastru nemovitostí zanesených smluv resp. 
Souhlasných prohlášení a protokolů bylo účtárně ÚÚR podáno 43 návrhů na vyřazení 
172 pozemků o celkové výměře 169 211 m2 v účetní hodnotě 16 209 281,- Kč z účetní 
evidence a na základě zjištěných nových zápisů v KN předáno účtárně 13 návrhů na 
zařazení 94 pozemků o celkové výměře 46 913,- m2 v účetní hodnotě 3 321 974,- Kč. 
Do konce roku 2006 přechází do řešení a k vypořádání 305 pozemků o celkové 
výměře 203 165 m2 v účetní hodnotě 40 231 185,- Kč a nutno předpokládat, ze se 
v důsledku digitalizace katastrálního operátu ČR vyskytnou další změny v počtech  
pozemků i jejich výměrách. 

-  Na požadavky různých subjektů byla průběžně vedena poměrně rozsáhlá 
korespondence, v níž byly žadatelům poskytovány informace o stavbách 
realizovaných v minulosti právními předchůdci ÚÚR, vystavována potvrzení o 
zaměstnání bývalých pracovníků inženýrských organizací v ČR, dohledávány doklady 
o jejich výdělcích pro potřeby České správy sociálního zabezpečení, Úřadům pro 
zastupování státu ve věcech majetkových dohledávány doklady o pohybech pozemků 
v obdobích let 1957 až 1992 a to ve velkém počtu zejména pro ÚZSVM Plzeň, byla 
vydávána stanoviska ke stavbám realizovaným různými investory na pozemcích, 
k nimž ÚÚR přísluší hospodaření resp. na pozemích sousedících apod. 

- Záležitost pozemků pod družstevními objekty bydlení v k.ú. Sedlec v Kutné Hoře, 
řešená v roce 2004 jako stížnost OSBD, byla ukončena a všechny předmětné pozemky 
byly již v katastru nemovitostí převedeny právoplatným vlastníkům. Nový požadavek 
OSBD Kutná Hora z 10.8.2005 ve věci řešení vlastnických vztahů k některým dalším 
pozemkům pod objekty bydlení v k.ú. Kutná hora a Sedlec jsme odmítli. 

- Druhá etapa pozemkových úprav v k.ú. Deštné v Orlických horách - nemovitosti 
zapsané v LV č. 457 jako vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro ÚÚR: 
připomínky podané v průběhu roku 2005 byly rozhodnutím Pozemkového úřadu 
v Rychnově nad Kněžnou z 28.6.2005 schváleny. Rozhodnutím téhož útvaru zn. PU 
3633/05Di z 21.11.2005 došlo ke změnám ve výměrách některých pozemků. Tyto 
změny přijalo k řízení Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou dne 16.12.2005 
pod č. Z-8560/2005 a toto řízení o změnách v katastru nemovitostí až dosud probíhá. 
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2.1.3 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů  
 
 
 
A  STÁLÉ ČINNOSTI 
Úkol č.  Pracovníci 

ÚÚR hodin 
V tis. Kč 
zaokrouhleno 

Kooperace 
hodin 

Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 
/kooperanti % 

A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S6 5067 1 469 430    
A.1.2/S6 4448 1 289 920 18 4 466 99/1 
A.1.3/S6 1674 485 460    
A.1.4/S6 506 146 740    
A.1.5/S6 601 174 290    
A.1.6/S7 911 26 419    
A.1.7/S7 366 106 140    
A.2. Operativní úkoly 
A.2.1/S6 672 194 880    
A.2.2/S6 241 69 890    
A.2.3/S6 62 17 980    
A.2.4/S6 23 6 670    
A.2.5/S8 304 88 160    
A.2.6/S6 12 3 480    
A.2.7/S6 130 37 700    
A.2.8/S6 50 14 500    
A.2.9/S6 105 30 450    
A.2.10/S6 15 4 350    
A.2.11/S7 274 79 460    
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1/S6 1225 355 250    
A.3.2/S6 70 20 300    
A.3.3/S6 45 13 050    
A.3.4/S6 1466 425 140 10 1 476 99/1 
A.3.5/S6 277 80 330    
A.3.5.1/S8 677 196 330    
A.3.6/S6 972 281 880 37 1 009 96/4 
A.3.7/S7 501 145 290    
A.3.8/S7 96 27 840    
A.3.9/S6 243 70 470    
A.3.10/S6 200 58 000    
A.3.11/S6 489 141 810    
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4.0/S6 4159 1 206 110    
A.4.1/S6 4379 1 269 910    
A.4.2/S6 582 168 780    
A.4.3/S6 718 208 220    
A.4.4/S5 1493 432 970    
A.4.5/S5 813 235 770 110 923 88/12 
A.4.6/S5 100 29 000    
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A.4.7/S7 818 237 220    
A.4.8/S7 1842 534 180    
A.4.9/S3 272 78 880    
A.4.10/S5 1200 348 000    
 
 
 
 
 
B TÉMATICKÉ ÚKOLY 

Úkol č.  Pracovníci 
ÚÚR hodin 

V tis. Kč 
zaokrouhleno 

Kooperace 
hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 

/kooperanti % 
B.1/S6 1343 389 470    
B.1.3/S6 8191 2 375 390 570 8 761 94/6 
B.2/S8 652 189 080 76 728 90/10 
B.3/S8 368 106 720    
B.4/S8 528 153 120    
B.5/S6 2863 830 270 229 3 092 93/7 
B.6/S6 1220 353 800    
B.7/S6 1247 413 830 888 2 135 58/42 
B.8/S5 586 169 940    
B.9/S6 6 1 740    
B.10/S5 766 222 140 200 966 79/21 
B.11/S6 368 106 720    
B.12/S6 170 49 300    
B.13/S8 496 143 840 126 622 80/20 
 
 
C  PUBLIKACE 

Úkol č.  Pracovníci 
ÚÚR hodin 

V tis. Kč 
zaokrouhleno 

Kooperace 
hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 

/kooperanti % 
C.1/S7 1093 316 970    
C.2/S7 365 105 850    
C.3/S1 135 39 150    
C.4/S1 112 32 480    
 
 
 
 
INTERNÍ ÚKOLY 

Úkol č.  Pracovníci 
ÚÚR hodin 

V tis. Kč 
zaokrouhleno 

Kooperace 
hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 

/kooperanti % 
Ú 39 4315 1 251 350    
Ú 40 64 18 560    
Ú 52 218 63 220    
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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 2005 pokračovala spolupráce 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, kurzy zvláštní 
odborné způsobilosti).  
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 2005) 
 

 
 
2.2.2 Personální obsazení  
(v následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří pracovali k 31.12. 2005 
v ÚÚR) 

 
 

    Ředitel: 

• Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ -  ředitelka 

 

Kancelář ředitele: 
• Bc. Ivanka FITZOVÁ  - referent státní správy a samosprávy, bezpečnostní referent 

specializace: řešení odborných úkolů, zaměřených především na sociální plánování  
a  právo, komplexní zajišťování bezpečnosti práce, 

• Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník 
specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů 

Ředitel 
(1) 

 

Kancelář ředitele  (2) 

Oddělení územního 
rozvoje 

(16) 

Oddělení informací  
o územním rozvoji 

(10) 

Oddělení studijní a 
dokumentační 

(10) 

Oddělení INKA 
Praha 

(2) 

Skupina pro ekonomiku a provoz (5) 
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Oddělení studijní a dokumentační: 

• Ing. arch. Josef MARKVART, CSc. - vedoucí oddělení, referent státní správy a 
samosprávy 
specializace: urbanismus a územní plánování, zahraniční spolupráce, šéfredaktor časopisu 

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

• Ivana DIVIŠOVÁ – administrativní a spisový  pracovník 
specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis 

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

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

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

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

• Mgr. Igor NAJMAN – referent státní správy a samosprávy 
specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů  

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

• Ing. Jaromír STEJSKAL – referent státní správy a samosprávy 
specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro 
ČR (Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce 

 
 
 
Oddělení územního rozvoje: 

• PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie 
města a venkova, demografie  

• RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy 
   specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch 
• Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb 
• Ing. Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy 
   specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management 
• Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: rozvoj bydlení, bytová politika 
• Ing. Igor KYSELKA, CSc. – referent státní správy a samosprávy 

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

• RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ – referent státní správy a samosprávy 
specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy 
rozvoje regionů 

• Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, PhD. – referent státní správy a smosprávy 
    specializace: územní plánování - technická infrastruktura,  cenová a daňová politika, 
    bytová politika 
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• Ing. Ludmila ROHREROVÁ – referent státní správy a samosprávy 
• specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, 

bytová politika 
• Ing. arch. Josef ŠPAČEK, CSc. - referent státní správy a samosprávy 

specializace: bytová politika, portál územního plánování, metodiky ÚPP 
• Mgr. Robert VESELÝ -  referent státní správy a samosprávy  

specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů, obcí a měst 
• Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ -  referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových 
sídlišť 

• Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana,  
regenerace panelových sídlišť 

• Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GIS 

 
 
 
Oddělení informací o územním rozvoji: 

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

• Ing. Michal ARTIM – správce operačního systému 
specializace: správa HW a SW, systémové analýzy 

• Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ -  referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - legislativa;  bydlení a  bytová politika, grafika www,  

• Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií 
specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh 

• Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií 
specializace: programování, www stránky 

• Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje 

• Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy 
   specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS  
• Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje   
• Ing. Daniel RYCHLÝ – projektant informačních a komunikačních technologií 

specializace: programování, www stránky  
• Ing. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky 
• Dana VÍTKOVÁ - asistent 

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

• Jiří BAŠTA – referent majetkové správy  
specializace: organizace a provádění prací spojených s vypořádáním  práv a povinností zrušených 
KIO  v ČR  

• Jiřina BAŠTOVÁ – referent majetkové správy 
specializace: příprava podkladů pro jednání se všemi subjekty, kterých se dotýká činnost 
INKA, administrativní práce 

 
 
 
Skupina pro ekonomiku a provoz 
 
• Miluše ČERNÁ – administrativní  a spisový pracovník 

specializace: technické práce, distribuce publikací 
• Marta FOLTÁNOVÁ – referent majetkové správy, zásobovač, pokladník 

specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného 
majetku, pokladní 

• Ivana HENEŠOVÁ - domovník  
• Alena LÁTALOVÁ - personalista 

specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub 
• Zdeňka PEŤOVÁ – hlavní  účetní 

specializace: účetnictví, styk s ČNB  
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2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2005 
 
2.3.1  Základní hospodářské ukazatele 
 
 

Období :  2005    
KAPITOLA:         
317 v tis. Kč 
  

Ukazatel 
  
  

Rozpočet 2005 Skutečnost           
2005 

% plnění 
schválený po změnách 3:2 

1 2 3 4 

 Běžné výdaje celkem 25 138,00 25 615,00 25 368,42 99,00 

 v tom:     
  - neinvestiční nákupy a související 
výdaje    celkem:  24 915,00 25 392,00 25 145,42 99,00 

  z toho :     
   - platy zaměstnanců a ost. 
platby 11 319,00 11 389,00 11 379,04 99,90 

   v tom: - limit prostředků na 
platy 10 919,00 10 989,00 10 984,64 99,96 

                        - ostatní platy za 
provedenou               
práci 
                                      - výzkum  

400,00 400,00 
507,00 

394,40 
507,00 98,60 

- povinné pojistné 
- výzkum 4 051,00 4 051,00 

59,00 
3 846,00 

59,00 94,94 

- ostatní nákupy a výdaje 
- výzkum  9 545,00 9 386,00 

21,00 
9 354,38 

0,00 99,70 

  - příděl FKSP 223,00 223,00 223,00 100,00 

 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0 

 Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0 
 Kapitálové výdaje celkem: 5 800,00 5 800,00 5 797,22 99,95 
 v tom: - systémové dotace 5 800,00 5 800,00 5 797,22 99,95 
 Limit počtu zaměstnanců 47 47 47 100,00 
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 1 575,30 112,52 

 
V roce 2005 byly zvýšeny prostředky na platy o 70 tis. Kč a to z důvodu  navýšení 
tabulkových platů k l.l.2005. Ostatní nákupy a výdaje byly posíleny o 1 630 tis. Kč a to 
především  na nákup ostatních služeb. Tyto prostředky byly převážně  využity na tisk 
časopisů a publikací. 
Od 1.7.2005 zpracovával Ústav územního rozvoje Brno příručku pro územně plánovací praxi 
orgánů veřejné správy a další odbornou veřejnost ve smyslu projektu B11/S6 – Principy a 
pravidla územního plánování s dobou řešení o 1.7.2005 – 31.12.2006. Pro rok 2005  byly 
přiděleny prostředky na ostatní osobní výdaje ve výši 507 tis. Kč , 59 tis. Kč  na povinné 
pojistné a 21 tis. Kč na věcné výdaje.  Prostředky  na OON a pojistné byly  čerpány až  
v měsíci prosinci, byly tedy převedeny na depozitní účet ÚÚR. Nečerpaný zůstatek bude 
vrácen zpět MMR. 
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2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů  
 
Kapitálové výdaje 
V roce 2005 byly prostředky čerpány takto:                 

        v tis. Kč 

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání 

6111 Programové vybavení 1 500 1 898 1 897 
6113 Nehmotné produkty   700    700   700 
6122 Stroje,přístroje a zařízení   900    900   900 
6125 Výpočetní technika           2 700 2 302 2 300 

CELKEM 5 800 5 800 5 797 
 
V roce 2005 pokračovala  kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně 
softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž  výstupy 
jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. 
Z položky nehmotné produkty byla hrazena  systémová podpora SW firmy ESRI a  převod 
Metadat k Politice  územního rozvoje. 
Byl proveden upgrade TÚ a z důvodu zvýšení bezpečnosti budovy ÚÚR, majetku a počítačů 
bylo provedeno zabezpečení výtahů a dveří čipovými kartami. 
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Běžné výdaje  
 v tis. Kč 

 

Seskupení položek Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
upravený 

Čerpání 
ÚÚR 

z toho 
INKA 

501 Platy zaměstnanců  10 919 10 989 10 984,64 417,00 
502 OOV 

OOV-výzkum                                                   
    400     400 

   507 
394,40 

        507,00   
0 
0 

503 Povinné pojištění 
Povinné pojištění - výzkum 

 4 051 4 051 
   59 

     3 846,00 
         59,00 

145,95 
0 

50 Celkem 15 370 16 006 15 791,04 562,95 
513 Nákup materiálu -   776   775,65         4,10 
514 Finanční výdaje -     9       8,52 0 
515 Nákup vody, energie + PHM - 553    550,60   12,20 
516 Nákup služeb 

Nákup služeb - výzkum 
8 145     6 897 

          21 
6 893,19 

0 
  
1 050,58 
            0 

517 Ostatní nákupy 1 400     1 115 1 112,53   2,12 
51 Celkem  9 545     9 371 9 340,50 1 069,00 
534 Příděl FKSP   223 223    223,00   8,34 
536 Kolky  -    6       5,01   5,01 
536 Poplatky -    9       8,87            0 
53 Celkem   223 238   236,88       13,35  

5  běžné výdaje – c e l k e m  25 138   25 615 25 368,42 1 645,30 
z toho :     
  seskupení    51 + 53 
          seskupení 51+53-FKSP   

9 768 
9 545 

9 609 
9 386 

9 577,38 
9 354,38 

 1 082,35 
 1 074,01 
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 Mzdové prostředky 
 
 Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2005 dle výkazu Práce- 2-O4 
 
 

Ukazatel Jednotka Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Skutečnost 

Průměrný přep. počet 
pracovníků 

os. 47 47 47 

Přepočtený stav k 31.12.2005 os. 47 47 47 
Platy zaměstnanců a ostatní 
platby  z toho: 

    tis. Kč            11 319 
 

          11 389 11 379 

Platy zaměstnanců tis. Kč           10 919          10 989 10 984,64 
Ostatní platby tis. Kč               400               400 394,40 
Průměrný plat Kč          19 360          19 484 19 477,00 

 
Prostředky na platy zaměstnanců byly zvýšeny o 70 tis. Kč a vyčerpány na 99,96 %. 
Prostředky na OOV  byly čerpány na 98,60 %. Převážná část byla vynaložena na vydávání 
časopisu, dokumentační činnost a vedení knihovny. Dále pak na odbornou činnost, úklidové a 
řemeslnické práce. 

 
 

Tvorba příjmů 
 
• příjmy za  publikace       tis. Kč              56,46 
• příjmy za časopis             89,40 
• příjem z vložného na konference            90,00    

C  e  l  k e m   příjmy z vlastní činnosti                 235,86 
     
                

• příjmy z pronájmu bytů      tis. Kč             316,36 
• příjmy z nebytových prostor                877,00 

C  e  l  k e m   příjmy z pronájmů                          1 193,36 
 
 
• příjmy z prodeje neinvestičního majetku    tis. Kč        1,00 
• příjmy z prodeje pozemků                                44,85 
• příjmy z pronájmu v rámci činnosti INKA Praha          35,94 
• příjmy z úroků                         0,49 
• příjmy z prodeje HIM                                                                                                 4,30  
• příjmy neidentifikované                                                                                            59,50 
C e l k e m                                                                                                                    146,08      
 
Příjmy celkem                                                                                                         1 575,30 
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3.  Výsledky kontrol provedených za rok 2005 

 

 
3.1. Kontroly vnější 
 
 
V termínu 19.- 20.5. byl proveden  metodický dohled pracovníky oddělení finančních služeb 
MMR.  Nebyly zjištěny  problémy závažnějšího charakteru. 
 
Dne 16.12.2005 byla provedena pracovníky Samostatného oddělení interního auditu MMR 
kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci vnitřního provozního a finančního 
řízení organizace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. Nebylo shledáno větších závad a 
problémů. 
 
 
 
3.2. Vlastní prověrky 
 
V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny prověrky pokladny, nákupu softwaru 
a prověřeny namátkově položky v seskupení 516 a 517. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 1  
k výroční zprávě za rok 2005 

 
Publikace 2002 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2004 
 

• Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině – doplněné vydání 
 

• Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje 
      Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT) 
 
• State aid programmes in the housing sector – cataloque of examples 
      Hana Šimková a kolektiv 
 
• Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002 
      Hana Šimková a kolektiv 
 
• Nové stavby pro venkov (webová verze) 
      Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv 
 
• Průměrné ceny technické infrastruktury – aktualizace 2004 
      Marie Polešáková a kolektiv 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zvláštní číslo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2005 
 

• Regenerace panelových sídlišť – katalog příkladů za rok 2004 
Hana Šimková a kolektiv 
MMR & ÚÚR 
 

• Evidence územně plánovací činnosti v České republice, ročenka 2005 
přehled o aktuálním stavu ÚPD a vybraných ÚPP – stav  k 31.3.2005 
Zdenka Hladišová a kolektiv 
MMR & ÚÚR 
 

• Vesnice – rozvoj vesnice 2000 
Ludmila Kašparová a kolektiv 
MMR & ÚÚR 
 

• Nové stavby pro venkov (tištěná verze) 
      Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv 
 MMR & ÚÚR 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj:  

o čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
o přílohy:  

1/2005    Proměny středoevropského prostoru (Sborník z mezinárodní konference AÚUP) 
2/2005    Strategie udržitelného rozvoje české republiky 
3/2005    Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu 
5/2005    Venkov – jeho proměny a územní plánování (Sborník ze semináře AÚUP v Telči) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 2  
k výroční zprávě  za rok 2005 

 
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen zákona) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 
2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva 
fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen pokynu) zveřejňuje Ústav územního rozvoje 
výroční zprávu za rok 2005 o své činnosti v oblasti poskytování informací. 
 

Počet písemně podaných žádostí 
o informace 
–  § 18 odst. 1 písm. a zákona, 
– článek 17 bod 1 písm. a pokynu 

5 

Žádosti 
vyhověno: 1 
odmítnuta: 0 
odložena: 4 

Počet podaných odvolání (rozkladů) 
proti rozhodnutí 
– § 18, odst. 1, písm. b zákona 
– článek 17 bod 1 písm. b pokynu 

0 

 

Opis podstatných částí každého 
rozsudku soudu (jímž je přezkoumáno 
rozhodnutí v oblasti poskytování 
informací) 
– § 18, odst. 1, písm. c zákona 
– článek 17 bod 1 písm. c pokynu  

– 

 

Další informace, vztahující se k 
uplatňování tohoto zákona 
– § 18, odst. 1, písm. d zákona 
– článek 17 bod 1 písm. d pokynu 

– 

 

 

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových 
dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím prostřednictvím jednotlivých referentů. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení 
životních situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, vysvětlení odborné 
terminologie a evidence územně plánovací činnosti. 

 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Usnesení vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu 
orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 

http://www.vlada.cz/1250/urad/poskinf/zakony/106.htm
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/2D7A4E5AB4E0BFE9C125695E0034770E?opendocument
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/2D7A4E5AB4E0BFE9C125695E0034770E?opendocument
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/2D7A4E5AB4E0BFE9C125695E0034770E?opendocument


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 3 
k výroční zprávě za rok 2005 

 
Hodnocení úkolů 
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Číslo úkolu: A.1.1/S6 
Název úkolu:  Vedení knihovny, dokumentační činnost 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:  Miroslava Dosedlová, PhDr. Lenka Ježková, Ing. Petr Martykán, 

PhDr. Marta Severová 
Konzultanti: Ing. Petr Hladiš 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Provoz odborné knihovny pro potřeby ÚÚR, MMR i veřejnosti. Doplňování odborné 
literatury, zpracování rešerší, překladů a záznamů s anotacemi. Zveřejnění vyhledávacího 
programu na webových stránkách ÚÚR. Zpracování Novinek v tištěné formě 12x ročně a 
Výběru z databáze knihovny ÚÚR uveřejněného v časopise Urbanismus a územní rozvoj 6x 
ročně. V časopise také vychází přehled odebíraných českých a zahraničních periodik. Tištěné 
rešerše jsou postupně nahrazovány operativním vyhledáváním v elektronické databázi. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Hlavním výstupem je databáze knihovny  přístupná v knihovně i na internetu. Dalším 
výstupem je soubor záznamů pod názvem Novinky, uveřejněný v tištěné formě a na 
webových stránkách ÚÚR. Dalším výstupem je příloha časopisu Urbanismus a územní 
rozvoj. Knihovna s celostátní působností poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro 
veřejnost, zejména pro pedagogy a studenty vysokých škol. Požadavky čtenářů jsou 
vyřizovány osobně v době návštěvních hodin knihovny, ale také e-mailem, poštou a 
meziknihovní výpůjční službou. 
 
Využitelnost výstupu:  
Databáze slouží k práci zaměstnanců ÚÚR při plnění úkolů, k vyřizování požadavků MMR a 
pro potřeby odborné veřejnosti – hlavně studentům vysokých škol a pracovníkům veřejné 
zprávy. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zlepšit prezentaci knihovny na webových stránkách  a zkvalitnit  uživatelskou přívětivost a 
srozumitelnost vyhledávacího systému. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná: 5500  
Skutečná:  5067 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Řešitelé úkolů, zejména vedoucí řešitel a překladatelé, pracovali na jiných operativních 
úkolech. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.1.2/S6 
Název úkolu:  Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:  Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová, Ivana Divišová 
Konzultanti: redakční rada  
Oponenti: --- 
Kooperace: Mgr. František Maršálek 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Vydávání  odborného periodika pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou 
veřejnost pro obory územní plánování, regionální politika, politika bydlení a cestovní ruch. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  Šest pravidelných čísel časopisu a pět mimořádných příloh, 
z toho dvě přílohy byly sborníky pro AUÚP.  
 
Využitelnost výstupu:   
Součástí časopisu jsou přílohy Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a Výběr 
z databáze knihovny ÚÚR. Obsah jednotlivých čísel se aktuálně zveřejňuje na webových 
stránkách ÚÚR  a plný obsah čísel se uveřejňuje s ročním zpožděním. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Od roku 2006 zařadit časopis mezi recenzované časopisy. Za tímto účelem zpracovat 
metodiku pořizování recenzí. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 5 000  
Skutečná:  4 448 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na : 
OOV:  94 200,- Kč 
Smlouva o dílo: 6 322,- Kč 
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Číslo úkolu: A.1.3/S6 
Název úkolu:  Aktualizace příručky celostátně platných limitů 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá 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.  

Konzultanti: Ing. Marie Boehmová, Ing. Pavel Kukačka, Ing. Karel Staněk 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu byla inovace limitů uvedených v základní příručce, a to na základě změn 
legislativních předpisů od 1.9.2004 do 31. 8. 2005. V této souvislosti byly využity již 
osvědčené kontakty na odborné pracovníky příslušných rezortů, v r. 2005 byly pak navázány 
z hlediska potřeby další kontakty na Ministerstvu informatiky a Českých radiokomunikacích, 
a.s. 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem úkolu v r. 2005 byly 2 dodatky v tištěné podobě. Úpravy byly rovněž provedeny 
na www stránkách ústavu. 
 
Využitelnost výstupu:  
Dodatky jsou k dispozici na  OÚP MMR, krajských úřadech, všech stavebních úřadech a 
ORP, odborných knihovnách a v řadě projekčních kanceláří. 2 výtisky jsou uloženy 
v knihovně ÚÚR. Digitální forma na www stránkách ústavu umožňuje využití i  další 
odbornou veřejností. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Na základě předpokládaného schválení nového stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek byl již podepsán ze strany OÚP MMR  zadávací list pro rok 2006 a 2007 k vydání 
nové příručky. Další doporučení tedy nejsou nutná. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 500  
Skutečná:  1 674 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Plánovaný počet hodin byl překročen již v souvislosti s předběžnou přípravou na vydání 
nové příručky (příprava některých podkladových materiálů, vazby na nový správní řád), dále 
s nezbytným  vytvořením nových kontaktů na některých rezortech v důsledku jiného 
personálního obsazení konkrétních odborníků a v souvislosti s nově zavedeným systémem 
www stránek ústavu.  
Náklady na:  
OOV: 3 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.1.4/S6 
Název úkolu:  Dotčené orgány státní správy 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Výstup úkolu mapuje současný právní stav ve 24 úsecích státní správy spolupůsobících 
v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a v řízeních podle stavebního zákona, 
s přiřazením právních předpisů v jejich působnosti. 
 
Je prováděna pravidelná aktualizace (1x měsíčně) www stránek - publikace "Dotčené orgány 
státní správy v procesu územního plánování a řízení" z roku 2003 v souladu s uváděním 
nových legislativních předpisů do praxe. Poslední aktualizace k 31.12.2005. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová prezentace – aktualizovaný text publikace „Dotčené orgány státní správy 
v procesu územního plánování a územního řízení“ z roku 2003.  
 
Www stránka - http://www.uur.cz/default.asp?ID=827 
 
Využitelnost výstupu:  
Metodická pomůcka pro odbornou veřejnost (orgány obcí, krajů, zpracovatelů územních 
plánů apod.). 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Aktualizace www stránky v měsíčních intervalech. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  506 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
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Číslo úkolu: A.1.5/S6 
Název úkolu:  Slovník územního plánování 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jana Hurníková 
Řešitelé:  Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  

Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. Alena Navrátilová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vytvořit otevřený průběžně aktualizovaný katalog termínů územního plánování, včetně jejich 
definic z různých zdrojů. Vyhledávání pramenů, výběr, opisování a editace definic.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová prezentace:  http://www.uur.cz/slovnik2/ 
Vyhledávání dle počátečního písmene, textového řetězce, zdroje či oboru, tisk definic. 
 
Využitelnost výstupu:  
Informace pro veřejnost, zejména odbornou. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2006: vložení definic termínů ze schváleného znění nového stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů. Průběžné vkládání definic termínů územního plánování a příbuzných 
oborů z dostupných zdrojů. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600   
Skutečná:  601  

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/slovnik2/
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Číslo úkolu: A.1.6/S7 
Název úkolu:  Konzultace a hodnocení projektů regenerace sídlišť 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor podpory bydlení MMR 
Garant MMR:  Renáta Diessnerová – Veisová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:  Ing.arch.Hana Halasová, Ing.Alena Navrátilová,  

Ing.arch.Marie Tomíšková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
1. Konzultační činnost pro obce a zpracovatele projektů regenerace sídlišť. 
2. Posouzení komplexnosti řešení problémů, logiky a návazností řešení záměrů, urbanistické  
    a architektonické úrovně předložených projektů regenerace sídlišť, jejich technicko    
    ekonomické kvality, formální úplnosti a vypovídací úrovně.  Posouzení a bodové  
    hodnocení projektů bylo prováděno dle připraveného a zadavatelem předem schváleného  
    postupu, který byl uplatněn již při všech předchozích hodnoceních (od roku 2001) a  
    zaručuje srovnatelnost hodnocení projektů dříve hodnocených a nově podávaných.   
    Výsledkem posouzení  bylo stanovení pořadí předložených projektů dle  
    dosaženého bodového hodnocení.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
1. Výkaz (přehled a obsah) poskytnutých konzultací. 
2. Zpráva o hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť v roce 2005. 
Materiály jsou dostupné u zadavatele, v archivu ÚÚR a u garanta ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Projekty, které dosáhly při posouzení komplexnosti, urbanistické a architektonické úrovně, 
technicko ekonomické kvality, formální úplnosti a vypovídací úrovně zadavatelem předem 
stanovený počet bodů, byly navrženy výběrové komisi MMR pro její další hodnocení a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Projekty, které nesplnily stanovené podmínky a nedosáhly  zadavatelem stanovené hranice 
bodů,  byly doporučeny k doplnění, aktualizování, přepracování a odstranění rozporů. O 
nedostatcích byly příslušné obce (v případě jejich zájmu) podrobně informovány, aby 
nedostatky mohly být v dalším podání odstraněny . 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zvyšující se úroveň projektů, doložených informacemi o úspěšné realizace záměrů dle 
jednotlivých etap, jakož i každoročně se zvyšující  zájem obcí o  kvalitní přípravu projektů  
svědčí o oprávněnosti a účelnosti využití dotačního titulu i o správnosti nastoupené cesty, ve 
které je proto  žádoucí i nadále pokračovat. 
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  911 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: ---  
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.1.7/S7 
Název úkolu:  Regenerace sídlišť 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor  bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Hana Šimková,Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo získání přehledu o výsledcích realizace projektů regenerace, o městech, 
která se hodlají zapojit do Programu regenerace sídlišť v roce 2006 a  rozšíření informací o 
Programu regenerace sídlišť. Vzhledem k vysoké návratnosti dotazníků bylo cíle dosaženo. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem je shromáždění informací a jejich prezentace v textu, tabulkách a kartogramu a 
informační leták pro obce, které se již zapojily do programu nebo  připravují projekt 
regenerace. Tabelární hodnocení, závěrečná zpráva a leták jsou dostupné v ÚÚR a na MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Údaje o zájmu a vlastní aktivitě měst v přípravě a realizaci regenerace sídlišť jsou jedním 
z kriterií při hodnocení žádostí měst o dotace. Příprava a rozesílání letáku s výkladem 
praktické aplikace nařízení vlády přispívá k rozšíření informací o tomto dotačním titulu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Leták a některé údaje budou v příštím roce dosažitelné na internetových stránkách ÚÚR. 
Součástí dotazníkového šetření v roce 2006 bude zjišťování  stávajícího stavu  úprav 
provedených v rámci programu v předchozích letech. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 000  
Skutečná:     366 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
v mimopracovní době. 
 
 
Náklady na :  
OOV: 6 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.1/S6 
Název úkolu:  Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a 

samosprávu 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing.arch. Hana Halasová,  

Ing.arch. Zdenka Hladišová,CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,  
PhDr. Ludmila Kašparová, Ing. Igor Kyselka,CSc.,  
RNDr. Vladimíra Labounková, Ing.arch. Josef Markvart, CSc., 
Ing.Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing.arch. Eva Rozehnalová, Ing.arch. Hana Šimková, Ph.D., 
Ing.arch. Marie Tomíšková, Ing.arch. Jaroslav Tušer,CSc.  

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
V rámci tohoto úkolu pracovníci konzultují problémy, se kterými se na ně obracejí 
pracovníci veřejné správy, příp. studenti apod. Do tohoto úkolu připadá také zpracování 
drobných písemných stanovisek  na vyžádání. V roce 2005 to byly především dotazy  
e-mailovou poštou. Z větších lze uvést např. posouzení Strategie regionálního rozvoje, 
Národního rozvojového plánu, stanovisko k územnímu plánu Dlouhomilov a posouzení 
vhodnosti určitého druhu výstavby v Dolní Bečvě. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Posudky jsou k dispozici u zpracovatelů. 
 
Využitelnost výstupu: --- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Vzhledem ke stoupajícímu zájmu odborné veřejnosti ponechat tento úkol i nadále ve stálých 
činnostech ústavu. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné  potřeby  
Skutečná:  672 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.2/S6 
Název úkolu:  Spolupráce s vysokými školami 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Dana Chlupová, Ing. Igor Kyselka,CSc., 

RNDr. Vladimíra Labounková, Ing.arch. Josef Markvart,CSc., 
Ing.Marie Polešáková, Ph.D., Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

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. V rámci tohoto úkolu vedou pracovníci některé vybrané přednášky (limity využití 
území, DOSS atd.) při přípravě ZZOZ, pořádané FA ČVUT. 
 
Využitelnost výstupu:  
Rozvoj oborů činnosti ústavu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r.2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  241 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na :  
OOV: --- 
Smlouva o dílo:--- 
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Číslo úkolu: A.2.3/S6 
Název úkolu:  Propagace 
Doba řešení:  Leden – květen 2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch. Miriam Blažková, Ing. Dana Chlupová,  

PhDr. Lenka Ježková, PhDr. Ludmila Kašparová,  
Ing.arch. Hana Šimková,Ph.D. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zvýšení informovanosti veřejnosti o ústavu a MMR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Aktualizovaný informační materiál o ústavu. Účast pracovníků na prezentaci MMR při 
veletrhu URBIS. 
 
Využitelnost výstupu: --- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  62 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.4/S6 
Název úkolu:  Posouzení územního plánu obce Lesnice 
Doba řešení:  Leden  2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch. Zdenka Hladišová,CSc., Ing.arch. Josef Markvart,CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zpracování odborného posudku na základě požadavku MěÚ Zábřeh. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Posudek u zpracovatele a žadatele. 
 
Využitelnost výstupu:  
Zlepšení obsahu ÚPn v souladu s platnou legislativou. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  23 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.5/S8 
Název úkolu:  Expertní posouzení projektů SROP, Opatření 2.3. „Regenerace 

a revitalizace vybraných měst“ 
Doba řešení:  Únor  2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly  
Zadavatel Odbor  rozvojových programů v cestovním ruchu MMR 
Garant MMR:  Ing. Jaroslav Trávníček 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  Ing. arch Hana Halasová, Ing. arch Eva Rozehnalová,  

Ing. Ludmila Rohrerová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem bylo provést expertní posouzení projektů dle výběrových kriterií. Předmětem 
bodového hodnocení bylo 20 projektů, zaměřených na revitalizaci částí měst.  
Posuzování proběhlo v předepsaném termínu v souladu s metodickým postupem MMR.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem úkolu byly posudky jednotlivých projektů na předepsaném formuláři a závěrečná 
zpráva. Posudky a zpráva jsou dostupné v ÚÚR a na MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Expertní posouzení bylo podkladem pro hodnotitelský tým MMR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  304 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.6/S6 
Název úkolu:  Posouzení ÚP VÚC Horní Lužice – Dolní Slezsko 
Doba řešení:  Březen  2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing.arch. Petr Kalivoda 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Mgr. Robert Veselý 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Posouzení dokumentu především z hlediska návaznosti na PÚR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Posudek u zpracovatele a zadavatele. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro Podklady a východiska PÚR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  12 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.7/S6 
Název úkolu:  Indikátory udržitelného rozvoje 
Doba řešení:  Květen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Jana Hurníková,  

PhDr. Ludmila Kašparová, RNDr. Vladimíra Labounková,  
Ing. Alena Navrátilová, Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing. Daniel Rychlý, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Návrh indikátoru „Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí 
(v %)“. Posouzení materiálu „Soubor indikátorů pro Situační zprávu připravovanou na 
základě bodu II/2 Usnesení vlády č. 1242/2004 ke Strategii udržitelného rozvoje ČR – verze 
k 21. 7. 2005“. 
Indikátor „Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí (v %)“ 
představuje podíl součtu výměr katastrálních území pokrytých schválenou a platnou ÚPD 
obcí k celkové rozloze státu vyjádřený v procentech. Data pro výpočet indikátoru jsou k 
dispozici v centrální databázi DAS2002 systému Evidence územně plánovací činnosti. 
Pro výpočet indikátoru slouží úloha v rámci interní aplikace  SQLSluzby. Používá se pro 
jednorázové zpracování dat k zadanému termínu. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Systém Evidence územně plánovací činnosti: http://www.uur.cz/default.asp?ID=966 
(kartogram). 
Výstup v tiskové a digitální podobě je k dispozici u garantů ÚÚR a MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstupy jsou určeny pro Situační zprávu připravovanou na základě bodu II/2 Usnesení vlády 
č. 1242/2004 ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Implementovat a zveřejnit datový výstup úlohy v systému Evidence územně plánovací 
činnosti. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  130 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na :  
OOV: 3 500,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=966
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Číslo úkolu: A.2.8/S6 
Název úkolu:  Materiál „Planet Cence“ 
Doba řešení:  Červen – listopad 2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Martin Tunka,CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Konzultace a připomínkování materiálu zpracovaného pro EU v rámci programu 
INTERREG. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Výstupem byly připomínky k pracovnímu znění v červnu 2005 a formulace námětů pro další 
postup a připomínky k definitivnímu znění v listopadu 2005. Materiál byl mj. východiskem 
pro formulaci tezí pro setkání ministrů  územního plánování v Lucemburku v květnu 2005.  
 
 
Využitelnost výstupu:   
Připomínky byly předány na Odbor územního plánování MMR Ing. Novosádovi  a na Odbor 
územně a stavebně správní MMR Ing. Kalivodovi. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  50 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: 7 800,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.9/S6 
Název úkolu:  Konference o územním plánování a stavebním řádu 

– Praha 2005 
Doba řešení:  Červenec – listopad  2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
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. Marie Polešáková,Ph.D., Ing.arch. Marie Tomíšková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Příprava příspěvků, pozvánky, účast na konferenci. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Konference, příspěvky jsou uveřejněny ve sborníku na www.uur.cz. 
 
 
Využitelnost výstupu: --- 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  105 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/
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Číslo úkolu: A.2.10/S6 
Název úkolu:  Zpracování stati o vztahu regionální politiky a územního 

plánování 
Doba řešení:  Červenec 2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch. Zdenka Hladišová,CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Srovnání obsahu, legislativy a vymezení vzájemných vztahů mezi regionální politikou a 
územním plánováním. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Materiál dostupný u zpracovatele a zadavatele úkolu. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
viz cíl řešení úkolu 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  15 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.2.11/S7 
Název úkolu:  Statistika bydlení v Evropské unii 2004 
Doba řešení:  Říjen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Helena Potůčková 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Bc. Ivanka Fitzová, Ing. Dana Chlupová, Ing. František Nantl,  

Ing. arch. Miriam Blažková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Úprava české verze publikace „Statistiky bydlení v Evropské unii 2004 (Housing Statistics in 
the European Union 2004)“ pro tištěnou podobu a převedení do formátu „pdf“ pro webovou 
stránku ministerstva. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Předané a rozpracované podklady od zadavatele byly doplněny o obrázky a grafy, upraveny 
musely být i tabulky, které za 25 zemí EU uvádějí údaje o obyvatelstvu dané země, o kvalitě 
bytového fondu, o dostupnosti bydlení, a to včetně finanční dostupnosti. Dále je zohledněna 
role vlády a zařazené přílohy (č. 1 a 2) obsahují definice a dále seznam ministerstev 
odpovědných za bytovou politiku a národních statistických institucí. 
Anglická i česká verze publikace je pracovním výstupem Státního výboru pro bytovou 
politiku, výstavbu a plánování Švédska a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. 
Obě publikace jsou na webové stránce MMR. Česká tištěná verze je k dispozici v knihovně 
ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Publikované údaje umožňují porovnání statistických údajů 25 zemí EU vč. České republiky 
v oblasti bydlení. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 190  
Skutečná:  194 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: ---  
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo:--- 
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Číslo úkolu:   A.3.1/S6        
Název úkolu:    Činnost národního střediska ESPON  
Doba řešení:   Leden - prosinec 2005   
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územně a stavebně správní MMR   
Garant MMR:   Ing.arch. Petr Kalivoda   
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Lubor Fridrich   
Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch Zdenka Hladišová, CSc, 

Ing. arch. Josef Markvart,CSc., PhDr. Marta Severová 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    Ing. Věra Korkischová, OÚSS MMR  
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Ve spolupráci s OÚSS MMR jako koordinační jednotkou (Coordination Unit – Ing. Věra 
Korkischová) činnost národního střediska ESPON (ESPON Contact Point), podporovaného 
iniciativou Interreg III.. 
  
Výstup, dostupnost výstupu:  
Účast na jednáních ECP (ESPON Contact Points) a na pololetních plenárních zasedáních 
ESPON, zveřejnění  informací o projektech a kontakt s potenciálními projektovými partnery 
programu ESPON. 
 
Využitelnost výstupu:  
Účast čast partnerů z ČR na projektech programu ESPON. 
  
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výsledky z ukončených projektů se projeví v práci ÚÚR, zejména aktuálně v Politice 
územního rozvoje. 
 
 
Kapacita ÚÚR  v hodinách  
Plánovaná:   1 400 
Skutečná:     1 225 
 
Zdůvodnění rozdílu: ---  
 
Náklady na:  
OOV: 8 800,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu:   A.3.2/S6        
Název úkolu:    Činnost informačního střediska pro EU 
Doba řešení:   Březen - říjen 2005 
Charakter úkolu: Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územního plánování  MMR    
Garant MMR:   Ing.arch. Martin Tunka, CSc.   
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Lubor Fridrich   
Řešitelé:  Ing.arch. Josef Markvart, CSc., 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, 
zejména Politiky územního rozvoje. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje i v roce 2006 s tím, že budou sloučeny úkoly A.3.3 a A.3.2. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   200 
Skutečná:       70  
 
Zdůvodnění rozdílu : 
Potřeba prací na tomto úkolu byla v průběhu roku nižší, než se předpokládalo při tvorbě 
zadávacího listu. 
 
Náklady na:  
Smlouva o dílo: --- 
OOV:   --- 
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Číslo úkolu: A.3.3/S6 
Název úkolu:  Činnost střediska pro OECD a Radu Evropy 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Martin Tunka,CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:  ---. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Sledování činnosti OECD na úseku územního plánování, bydlení a regionální politiky. Plnění 
operativních požadavků MMR a plnění požadavků mezinárodních organizací. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
V roce 2005 nebyly vzneseny požadavky ze strany MMR, ani požadavky ze strany 
příslušných organizací OECD a Rady Evropy. V rámci tohoto úkolu proběhla pouze účast 
řešitele na mezinárodnín konferenci na Technické univerzitě Berlín k problematice 
evropských metropolitních regionů v listopadu 2005. 
 
Využitelnost výstupu:   
Poznatky z konference byly využity pro úkol Politika územního rozvoje. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
Úkol řešit dle operativních požadavků vyplývajících z aktuálních potřeb. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:   45 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
V roce 2005 nebyly vzneseny požadavky na činnost. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.3.4/S6 
Název úkolu:  Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné 

mezinárodní aktivity 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost  
Zadavatel OÚP MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Dana Chlupová, Ing. Petr Martykán,  

Ing. Marie Polešáková,Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová,  
PhDr. Marta Severová, Ing. Jaromír Stejskal, Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Mgr. Jan Bína 

   
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pomoc při rozšiřování informací ze zahraničí pro odbornou veřejnost, získávání poznatků pro 
řešení dalších úkolů, udržování mezinárodních kontaktů v oborech činnosti ústavu. V rámci 
úkolu byla pořízena řada odborných překladů, především z angličtiny. Bylo rovněž 
uskutečněno několik zahraničních pracovních cest na odborné akce. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Materiály v knihovně ÚÚR, překlady v ÚÚR a na MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro práci ústavu, MMR a pro rozvoj mezinárodní spolupráce. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r.2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 900  
Skutečná:  1 452 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Rozsah činnosti byl menší, než se předpokládalo při zadání úkolu. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  3 150,- Kč 
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Číslo úkolu: A.3.5/S6 
Název úkolu:  Činnost Informačního střediska IFHP pro ČR 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 
Garant ÚÚR:  Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

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. Lze konstatovat, že všechny vytčené cíle byly 
splněny. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Pololetní zprávy, archivované v ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Účast v předsednictvu IFHP a v jeho výkonném výboru významně zvyšují mezinárodní 
prestiž ÚÚR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zachovat účast Ing. Stejskala  v předsednictvu IFHP a v jeho výkonném výboru minimálně 
do roku 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 700  
Skutečná:  677 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.3.5.1/S8 
Název úkolu:  Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor koncepce a  mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu 

MMR 
Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 
Garant ÚÚR:  Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Redakce zprávy z druhého setkání pracovní skupiny na Maltě, organizace a účast na třetím 
pracovním setkání členů pracovní skupiny v Budapešti, příprava a organizace další činnosti 
pracovní skupiny, spolupráce s IFHP. Lze konstatovat, že všechny vytčené cíle byly beze 
zbytku splněny. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Pololetní zprávy, archivované v ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Účast v pracovní skupině a její předsednictví významně zvyšují mezinárodní prestiž ÚÚR a 
přispívají k obohacení vědomostního potenciálu v oblasti cestovního ruchu a plánování. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zachovat účast v pracovní skupině formou předsednictví po celou dobu jejího trvání do roku 
2009; zakončit činnost pracovní skupiny konferencí IFHP, pořádanou v roce 2009 v ČR. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 300  
Skutečná:  277 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: 4 500,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.3.6/S6 
Název úkolu:  Účast na akcích ARL 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Ludmila Rohrerová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Mgr. Jan Bína  

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
1) Průběžný kontakt s odborníky ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 

Hannover) v oblasti územního plánování, plánování regionálního rozvoje a bydlení 
s cílem získávat potřebné informace a znalosti pro činnost ÚÚR a MMR.  

2) Práce na projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 
evropských krajin podél řek“ (vedoucí projektu – Prof. Isolde Roch, SRN), garant za 
ÚÚR Ing. Kyselka.  

 
ad1) Průběžný kontakt s odborníky ARL 
V rámci spolupráce s odborníky s ARL byli pracovníci ÚÚR pozváni na sympozium 
„Stadtumbau – Freiraum- und Wohnqualitäten“, které se konalo 24. – 25. 11. 2005 
v Drážďanech a vystoupili zde s příspěvkem na téma „Regenerace panelových sídlišť v ČR“. 
 
ad2) Projekt „Přeshraniční management péče říčních krajin“ 
Náplň činnosti v roce 2005: 
• účast na pracovním jednání v Bratislavě, 14. – 15. 3. 2005; 
• příprava textů pro závěrečnou publikaci v anglickém jazyce; 
• dotazníkové šetření zaměřené na téma „Identita říčních krajin“; 
• účast na mezinárodní konferenci „Grenzüberschreitendes Management von 

Flusslandschaften – die Beispiele March, Elbe-Labe, Theiß“ (11. – 12. 10. 2005, 
Bratislava). Pracovníci ÚÚR přednesli dva příspěvky – „Kontrasty kulturních krajin“ a 
„Vybrané otázky přeshraniční spolupráce v oblasti dopravy“. 

•  
Výstup, dostupnost výstupu:  
• Zahraniční cestovní zprávy byly předány MMR a vedení ÚÚR, dostupné jsou u řešitelů 

úkolu. 
• Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření – závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva je 

v tištěné a v elektronické podobě na CD-ROM uložena u řešitelů úkolu. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
• prezentace v rámci programu ESPON, 
• článek International Project – „Management and Identity of Fluvial Landscape in Central 

Europe“ (publikováno v časopise Alfa SPECTRA 2005, č. 1), 
• článek Kvalita bydlení v Německu – poznatky ze sympozia (bude publikováno v časopise 

Urbanismus a územní rozvoj). 
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
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 v roce 2006.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 950  
Skutečná:  972 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na: 
OOV: 1 500,- Kč 
Smlouva o dílo: 11 550,- Kč   
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Číslo úkolu: A.3.7/S7 
Název úkolu:  NUO - HABITAT 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor koncepce bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  Ing. Petr Martykán, Ing. Alena Navrátilová, PhDr. Marta Severová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Byla udržována a aktualizována národní internetová stránka; zajímavosti byly vybírány ze 
stránek UNCHS (Habitat), přeloženy a prezentovány na naší www stránce.     
Pro časopis Urbanismus a územní rozvoj byly zpracovány články věnované UN-HABITAT. 
Byla založena databáze vybraných Best practices (celosvětově prezentovaných v rámci 
Dubaje 1966 – 2004), které by mohly být event. použity v ČR. (Zatím byl proveden výběr 
potencionálních příkladů, který bude podroben bližšímu prozkoumání a v případě 
použitelnosti bude podrobně přeložen). Tato databáze bude dostupná na www NUO-
HABITAT v roce 2006. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Články v  časopisu Urbanismus a územní rozvoj 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: 
Udržovat a aktualizovat národní internetovou stránku. 
 
Zpracovávat články pro Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy 
HABITAT.  
 
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. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  501 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
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Číslo úkolu: A.3.8/S7 
Název úkolu:  Spolupráce na přípravě 4. konference ministrů EU o 

udržitelném bydlení 
Doba řešení:  Leden – březen 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. Dana Chlupová,  

PhDr. Ludmila Kašparová, Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing. arch. Marie Tomíšková, Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Začátkem roku 2005 byla provedena korektura publikace „State aid Programmes in the 
Housing Sector“ – Catalogue of Examples, která byla určena pro účastníky konference. 
Publikace byla jednak ukázkou realizovaných akcí  v oblasti bydlení, kde se využívala dotace 
MMR, jednak byl doložen popis jednotlivých dotačních programů. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Publikace byla předána na MMR, dále byla zaslána krajům a obcím, které byly vybrány 
k prezentaci svých výstavbových akcí. Rovněž je publikována na www stránkách ÚÚR - 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1939. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Katalog byl ukázkou vývoje v oblasti bydlení v ČR pro zúčastněné země EU. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 80  
Skutečná:  96 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Zvýšené čerpání bylo způsobeno prováděním korektury v anglickém jazyce. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=1939
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Číslo úkolu: A.3.9/S6 
Název úkolu:  ELLA INTERREG III B PROJECTS (CADSES) 
Doba řešení:  Květen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor územní a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing. Věra Hlavicová - Korkischová 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka,CSc., Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem činnosti pracovních skupin projektu ELLA (Elbe-Labe: Preventivní protipovodňová 
ochrana nadnárodních opatření územního plánování) je propojení s vodohospodářským 
managementem a definování požadavků na územní plánování z pohledu vodního 
hospodářství. Dále se jedná o zajištění návaznosti na Mezinárodní komisi na ochranu Labe a 
porovnání právního rámce projektu v účastnických zemích s návazným vypracováním 
strategie pro celé povodí Labe. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Úkol bude pokračovat i v roce 2006 a výstupy za jednotlivé pracovní skupiny by měly být 
zapracovány do osvětové brožury pro veřejnost, dále by mělo vzniknout tzv. prohlášení, 
která by přijímala/podepisovala zúčastněná německá a česká ministerstva. Součástí konečné 
prezentace úkolu je i putovní výstava k protipovodňové ochraně Labe.  
 
Využitelnost výstupu:  
Pro dokončení projektu v r. 2006. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje v roce 2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 200  
Skutečná:  243 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Zvýšené čerpání souvisí s účastí a přípravou na pracovní jednání v polské Slubici, přičemž se 
jedná o obdobný projekt, avšak s vazbou na protipovodňovou ochranu Odry v rámci projektu 
OderRegio.  
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.3.10/S6 
Název úkolu:  SIC! INTERREG II B Project CADSES 
Doba řešení:  Květen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor územní a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing. Věra Hlavicová – Korkischová  
Garant ÚÚR:  Ing. František Nantl 
Řešitelé:  Mgr. Robert Veselý 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Účast na projektu SIC! v rámci iniciativy Interreg IIIB. Prioritou projektu je podpora územně 
rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost pomocí společných 
strategií a činností pro jejich provádění.  Dále hledání a upozorňování na boční poptávkové 
efekty vznikající realizací rozvojových opatření, zdokonalování souhrnu infrastrukturálních a 
organizačních opatření, měření nákladů a výnosů z opatření pro regionální a dopravní efekty.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Příprava webového portálu o výsledcích projektu SIC! SIPP v SRN, kde budou shrnuty 
poznatky shromážděné z celého projektu.  
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky projektu budou formou lobbingu a projektů PPP usilovat o přízeň veřejnosti a o 
své zařazení mezi prioritní projekty v rámci EU. Výsledky mohou sloužit jako inspirace pro 
strategické dokumenty celostátního a regionálního významu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r. 2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná 200  
Skutečná:  200 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.3.11/S6 
Název úkolu:  Územní soudržnost (německo-český záměr) 
Doba řešení:  Srpen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel OÚP MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Petr Martykán,  

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., PhDr. Marta Severová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Úkol je řešen v úzké spolupráci s Ústavem ekologického územního rozvoje v Drážďanech 
(IÖR). Je plánován pro roky 2005 a 2006.  
Pro rok 2005 bylo cílem vytvoření podkladů ve formě tzv. dílčí zprávy pro veřejný německo-
český seminář a ustavující schůzi německo-české pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti 
územního plánování. 
Součástí úkolu bylo dotazníkové šetření k otázkám územního a regionálního rozvoje 
v německo-českém příhraničí. Dotazováni byli pracovníci krajských úřadů z pěti 
příhraničních krajů. 
Dílčí zpráva má 4 kapitoly. 
První kapitola se zabývá důvodem vzniku zprávy, jejími cíli a metodikou. 
Druhá kapitola se snaží definovat hlavní témata německo-české spolupráce na základě: 
- hodnocení projektů INTERREG a jiných projektů; 
- vyhodnocení dotazování zástupců krajů v ČR a regionálních aktérů v SRN. 
Třetí kapitola se zabývá územním plánováním v SRN a ČR. 
Čtvrtá kapitola se týká rozvoje rozšířeného německo-českého pohraničního prostoru – jeho 
postavením v rámci EU, potenciály rozvoje. 
Byl vytvořen seznam subjektů za ČR, které budou pozváni na seminář. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Dílčí zpráva, stav k 31. 12. 2005 – dostupná u garanta úkolu za ÚÚR. 
Zápis z pracovní schůzky pracovníků ÚÚR a IÖR 15. 9. 2005. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Dílčí zpráva bude podkladem pro jednání na veřejném německo-českém semináři a pro 
jednání ustavujícího zasedání německo-české pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti 
územního plánování. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol bude pokračovat v roce 2006. 
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 450  
Skutečná:  498 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.4.0/S6 
Název úkolu:  Monitoring územního plánování 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter 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. arch. Miriam Blažková,  

Ing. arch. Jana Hurníková, Mgr. Marek Chmelař,  
Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová,  
Ing. Monika Nováková, Ing. Daniel Rychlý,  
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Josef Špaček, CSc., 
Dana Vítková 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vytvářet otevřený, průběžně aktualizovaný a bezpečný systém relevantních informací,  
vyplývajících z činností ÚÚR daných jeho statutem organizační složky státu, určených 
pro MMR, veřejnou správu a odbornou i laickou veřejnost, 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. 
Úkol má charakter technologické podpory řešení a prezentace vybraných úkolů. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Klíčová akce pro rok 2005: Rutinní provoz Digitálních geografickýchpodkladů pro Politiku 
územního rozvoje (dGP PÚR). 
Systém je přístupný pro oprávněné uživatele na neveřejné adrese http://egis.uur.cz/pur21. 
Ostatní řešené úlohy: 
- Strukturované, databázově orientované www stránky ÚÚR – aktualizace systému dle 

pravidel pro tvorbu přístupného webu, provoz a aktualizace obsahu www stránek ÚÚR - 
http://www.uur.cz. 

 - Analýza, návrh, zavedení, provoz a aktualizace systému vybraných úloh A.4. aj. na 
Intranetu a jejich publikace na Internetu (Evidence územně plánovací činnosti, Portál 
územního plánování, Slovník územního plánování, Knihovna, …).  

- Provoz, údržba a rozvoj informačního systému na HW a SW úrovni. 
 
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. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat ve vývoji informačních technologických nástrojů pro řešení a prezentaci 
výsledků úkolů. Plánovat potřebnou kapacitu v jejich zadávacích listech. 
 

http://egis.uur.cz/pur21
http://www.uur.cz/
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 4 500  
Skutečná:  4 300 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.4.1/S6 
Název úkolu:  Evidence územně plánovací činnosti 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter 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, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Alena Navrátilová, 

Ing. Monika Nováková, Ing. Daniel Rychlý, Dana Vítková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžná evidence a aktualizace údajů o postupu pořizování ÚPD a ÚPP obcí a krajů, 
průběžná evidence ploch zastavitelného území vymezených schválenou 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. 
V průběhu roku 2005 probíhal vývoj systému. Systém byl rozšířen o úlohu Statistika 
aktualizace dat (v prohlížecím režimu aplikace iLAS poskytuje informaci o datu poslední 
aktualizace ÚPD/ÚPP a změn ÚPD v okresech). Byl proveden upgrade aplikace Hledání 
zastavitelných území a nová verze byla zavedena do systému. Geoaplikace v prostředí 
ArcIMS – WebPortálu byla uvedena do rutinního provozu.  
Byla zahájena příprava systému pro sledování editace záznamů v databázi – multirecord 
(prozatímně se ukládají data pouze u nových a přepisují u upravovaných záznamů). 
Výstupy byly použity pro Ročenku 2005, která byla koncem roku připravena pro tisk 
a publikaci na www.  
Na základě podepsané smlouvy o dálkovém přístupu k databázi byla poskytnuta přístupová 
práva ke kopii databáze na FTP Českému Telecomu, a. s., dohodnutá data pak Zemědělské 
vodohospodářské správě a Českému ekologickému ústavu. 
Z databáze byla vygenerována vstupní data pro úkol B.5/S6 Spolupráce na novém stavebním 
zákonu a vyhláškách, úlohu Odhad nákladů na obnovu ÚPD po nabytí účinnosti nového 
stavebního zákona. 
Byly poskytnuta řada výstupů dle specifických požadavků MMR a krajských úřadů. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Intranetová aplikace k on-line provozování systému evidence iLAS, iKAS. 
Internetová aplikace k on-line prohlížení a vyhledávání v systému evidence iLAS, iKAS. 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=966  
 
 
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. 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=966
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Upravit aplikaci iLAS a iKAS tak, aby v okamžiku platnosti nové právní úpravy stavebního 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek byla s tímto v souladu. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 4 000  
Skutečná:  4 238 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: 1 550,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.4.2/S6 
Název úkolu:  Portál územního plánování 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Dana Vítková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem Portálu ÚP je vytvářet systém odkazů na relevantní informace v oboru územního 
plánování a územního rozvoje, vyplývající jak z činnosti ÚÚR, tak externích zdrojů. Portál 
ÚP nabízí tříděná věcná data z uvedené oblasti, kontakty na subjekty územního plánování 
nebo např. přehled o stavu územně plánovací činnosti v ČR apod.  
Na Portálu ÚP probíhá pravidelná měsíční kontrola, z které vychází aktualizace jednotlivých 
odkazů a průběžné doplňování odkazů ve všech kategoriích. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová forma – Portál územního plánování – http://portal.uur.cz. 
 
Využitelnost výstupu:  
Portál územního plánování je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost. Volně 
navazuje na Portál veřejné správy a na další příbuzné portály. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Na základě kontrolních dnů bylo doporučeno pokračovat v rozšiřování a inovaci systému 
v návaznosti na nový stavební zákon.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     582 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Nižší čerpání hodin – v druhé polovině roku 2005 byly práce na Portálu ÚP omezeny 
z důvodu prací na úkolech s vyšší prioritou a z důvodu většího zapojení garantky na úkolu 
C.1/S7 – publikace „Regenerace panelových sídlišť – katalog příkladů 2004“, v důsledku 
dlouhodobé nemoci spoluřešitele. 
 
Náklady na:  
OOV: 4 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 

http://portal.uur.cz/
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Číslo úkolu: A.4.3/S6 
Název úkolu:  Monitorování Sbírky zákonů 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Mgr. Pavel Machata 
Garant ÚÚR:  Mgr. Igor Najman 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pravidelné sledování předpisů, které jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů, jejich posuzování 
z pohledu dopadů a požadavků na územně plánovací činnost a v případě potřeby 
vypracovávání metodických textů (anotací), pro zajištění informovanosti zadavatele a 
odborné veřejnosti o soudobém stavu právního prostředí. Uveřejňování anotací se 
uskutečňuje v příloze Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Anotace v příloze Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
 č. 1 – 6/2005. 
 
Využitelnost výstupu: 
Informace slouží pro všeobecný právní přehled čtenářů, kteří přicházejí do styku se 
záležitostmi územního plánování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v roce 2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 450  
Skutečná:  718 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Rozdíl v čerpání hodin vznikl větším objemem zpracovávaných právních předpisů oproti 
původnímu předpokladu a  s tím spojenou větší časovou náročností. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.4.4/S6 
Název úkolu:  Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
Doba řešení:  Leden  – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc.  
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  RNDr.Jan Bína, Bc.Ivanka Fitzová, Ing.František Nantl, 

Mgr.Robert Veselý 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

• Aktualizace přehledu o stavu mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů, 
aktualizace vytvořené databáze.  

• Zpracování kartografického přehledu mikroregionů a jejich SRD pro jednotlivé 
kraje ČR. 

• Postižení dynamiky vytváření mikroregionů  a procesu zpracovávání SRD na úrovni 
mikroregionů. 

 
Výstup, dostupnost výstupu:  

• Aktualizace založené databáze mikroregionů. 
• Zpracování konkrétních grafických výstupů na základě vytvořené databáze. 
• Prezentace zpracovaných výstupů na www stránkách ÚÚR, na setkáních zástupců 

krajů, zástupců malých obcí, popř. jinou formou . 
• Databáze je dostupná na ÚÚR, vybrané výstupy z databáze na www stránkách ÚÚR. 
  
 

Využitelnost výstupu: 
Data zjištěná v rámci úkolu budou sloužit k vyhodnocení situace v mikroregionech. 
Současné době slouží MVČR k jeho rozboru. velikostní struktury mikroregionů atd. 
Výstupy z úkolu slouží MVČR při zpracovávání návrhu novely zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích.  
Databáze slouží při zodpovídání konkrétních dotazů ze strany zástupců měst, obcí  
mikroregionů, ČSÚ a jiných subjektů.               
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Doporučuje se, aby v roce 2006 úkol pokračoval v pozměněné podobě. Nebude již 
prováděno nové dotazníkové šetření v plné šíři u všech mikroregionů ČR, ale bude připraven 
a realizován přechod na automatizované monitorování mikroregionů. Manuálně bude 
prostřednictvím krajů aktualizován jen seznam mikroregionů a osobně budou osloveny jen 
nově vzniklé mikroregiony. Ostatní mikroregiony budou jen seznámeny se změnou systému 
aktualizace údajů.  
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 500  
Skutečná:  1 468 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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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:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Vacenovský, od května 2005  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Hana Halasová, Ing. Vladimír Hyvnar, 

 Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: AQUATIS, a.s.  

 
 

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. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Publikace je na www stránkách ÚÚR – http://www.uur.cz/default.asp?ID=900 a v tištěné 
podobě je u garantů úkolu a v knihovně ÚÚR. Tato publikace obsahuje cenové údaje za 
jednotlivé systémy infrastruktury včetně veřejné zeleně, a to v tabulkovém uspořádání vč. 
doplnění schematických řezů ukládání sítí, provedení komunikace a situační schéma veřejné 
zeleně. 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad je určen pro samosprávy obcí a publikace může být využitelná i pro projektanty, 
kteří zpracovávají obcím dokumentace investičních akcí, a to i pro rozvojové plochy bydlení 
ve městech. Cenové ukazatele využívají i cenoví odhadci a také některé vysoké školy např. 
VUT FAST, ČVUT apod. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje i v roce 2006.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 850  
Skutečná:  813 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: 2 800,- Kč 
Smlouva o dílo: 32 000,- Kč 
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Číslo úkolu: A.4.6/S5 
Název úkolu:  Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 
Doba řešení:  Duben – červen 2005 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Čeněk Teichmann 
Garant ÚÚR:  Ing. Monika Nováková  
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu byla pravidelná roční aktualizace statistických údajů pro informační soubor o 
obvodech obcí s rozšířenou působností, umístěný na webových stránkách ÚÚR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Informační soubor v aktualizovaném znění. Dostupnost: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1672 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pravidelné sledování vývoje základních charakteristik sídelní, demografické a pracovištní 
struktury v územních obvodech průměrně cca 400 km2 velkých, které dobře vyhovují 
základnímu článku vztahu „město-zázemí“ v podmínkách ČR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol se řeší v roce 2006. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 100  
Skutečná:  100 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na:  
OOV: 1 500,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=1672
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Číslo úkolu: A.4.7/S7 
Název úkolu:  Přehled informací o bytové politice z výběru tisku 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová 
Řešitelé:  Ing. Dana Chlupová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Průběžné naplňování databáze informací z oblasti bydlení, založené v roce 2002. Za vybraná 
města byly sledovány a zaznamenávány poznatky, zaměřené na tyto okruhy: privatizace 
obecních bytů, neplatiči nájemného, výše nájemného, plány výstavby a realizace obecních 
bytů a domů s pečovatelskou službou, regenerace panelových sídlišť, pronájem obecních 
bytů, celkový stav bytového fondu, ceny bytů, restituce nemovitostí, problematika menšin ve 
vztahu k bydlení, bezdomovci. Dále byly zaznamenávány informace, které se nevztahovaly 
k jednotlivým městům. Jednalo se o informace za tyto okruhy: Státní fond rozvoje bydlení, 
státní rozpočet, společenství vlastníků a bytová družstva, hypotéky, stavební spoření, 
nájemní bydlení, statistika bydlení, zahraniční zkušenosti a EU, obecné otázky bydlení. 
Do databáze byly 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 informací z oblasti bydlení je přístupná na neveřejné internetové adrese 
www.uur.cz/vyberztisku/.   
Závěrečná zpráva je v tištěné podobě uložena u garanta ÚÚR, v elektronické podobě na CD-
ROM je 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 doplněné o zahraniční zkušenosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 850  
Skutečná:  818 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 

http://www.uur.cz/vyberztisku/
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Číslo úkolu: A.4.8/S7 
Název úkolu:  Monitoring komunálního bydlení 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter 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, Mgr. Marek Chmelař,  

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

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

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, 19 statutárních a 34 dalších 
měst – obdoba roku 2004.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva k úkolu č. A.4.8/S7 „Monitoring komunálního bydlení“ 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 (2003, 2004)“ je zavěšena na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz) a 
je   uveřejněna v časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2005. Souhrnná zpráva 
v anglickém jazyce „Results of the Questionnaire Survey in the Developments of Selected 
Towns´ Municipal Housing Stock (2003, 2004)“ je zavěšena na webových stránkách ÚÚR 
(www.uur.cz). 
 
Využitelnost výstupu:  
Závěrečná zpráva je podkladem pro další práci Odboru bytové politiky MMR. 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.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Bylo dohodnuto, že dotazník pro rok 2006 bude upraven dle potřeb zadavatele úkolu, a to 
v části „Privatizace obecního bytového fondu“, kde budou doplněny otázky v souvislosti 
s nebezpečím porušování pravidel EU ze strany obcí v souvislosti s privatizací  obecního 
bytového fondu. K dalším úpravám dojde v „Doplňkové části“, odkud budou vypuštěny 
otázky týkající se nájemních bytů zvláštního určení, neboť ze strany zadavatele úkolu je 
požadavek tyto byty sledovat v rámci nového úkolu. 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná: 1850  
Skutečná:  1842 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na :  
OOV: 2 500,- Kč 
Smlouva o dílo:--- 
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Číslo úkolu: A.4.9/S3 
Název úkolu:  Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
Doba řešení:  Leden – listopad 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor řídícího orgánu SROP a JPD MMR 
Garant MMR:  Ing. Marcela Ondráčková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu je soustavný monitoring památek zapsaných v Seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO.  Monitoring probíhá od roku 2000, poskytuje přehled o 
územním rozvoji příslušných obcí. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem jsou jednotně graficky upravené vyplněné dotazníky dle směrnic ústředního 
pracoviště Národního památkového ústavu a souhrnné  vyhodnocení rozvoje měst s 
lokalitami UNESCO. Výstup je uložen v ÚÚR, na MMR a na ústředním pracovišti 
Národního památkového ústavu. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky monitoringu jsou součástí periodické zprávy o stavu památek UNESCO, kterou 
zpracovává Národní památkový ústav pro Výbor světového dědictví. 
Údaje z monitoringu jsou rovněž využívány pro úkoly z oblasti cestovního ruchu, zaměřené 
na kulturní dědictví. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Monitoring bude pokračovat v obdobné formě v roce 2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  272 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
v mimopracovní době. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.4.10/S5 
Název úkolu:  Monitoring mikroregionů Jihomoravského kraje 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  RNDr.Jan Bína, Ing.Igor Kyselka,CSc., Ing. Ludmila Rohrerová, 

Ing.František Nantl 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
– Zhodnocení současně existujících mikroregionů JM kraje z pohledu jejich přirozené 

soudržnosti s důrazem na vyhodnocení nodálních mikroregionů s přirozenou spádovostí.   
– Definování a vymezení výraznějších středisek průmyslu a služeb v současně existujících 

mikroregionech. 
– Navržení systému a vymezení mikroregionů hospodářsky slabých a strukturálně 

postižených pro realizaci regionální politiky  JMK.  
– Navržení ukazatelů, vhodných k monitoringu na mikroregionální úrovni.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
– Závěrečná zpráva, dostupná na ÚÚR, MMR a JmK.  
– Prezentace vybraných výstupů na www stránkách ÚÚR a  JmK. 
– Prezentace výstupů na pravidelných setkáních mikroregionů JmK. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky řešení úkolu byly využity pro činnost spojenou s mikroregionálním plánováním  
v JMK a k eliminaci disparit mezi jednotlivými mikroregiony ( odbor regionálního rozvoje  
úřadu JMK). 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výsledky budou využity pro zpracování podkladů  využitelných  k zmírnění  
mikroregionálních disparit zejména v ekonomické úrovni mikroregionů JMK.  
Výstupy mohou být rovněž využity jako metodický příklad zpracování pro další kraje ČR. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:  1 200 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV:  6 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: B.1/S6 
Název úkolu:  Politika územního rozvoje 
Doba řešení:  Leden – březen 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Řídící výbor MMR 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch.Zdenka Hladišová,Csc., Ing. Vladimír Hyvnar,  

Mgr. Marek Chmelař, Ing.Igor Kyselka, CSc.,   
Ing.arch.Josef Markvart,CSc., Ing.František Nantl,  
Ing.Marie Polešáková,Ph.D., Ing.arch.Eva Rozehnalová, 
Ing.arch.Jaroslav Tušer,CSc. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: EGÚ Brno, a.s. 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Dopracování dokumentu  dle schválené osnovy. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: --- 
 
Využitelnost výstupu: --- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Koncem února byla z rozhodnutí zadavatele přerušena práce na úkolu podle původního 
zadávacího listu a byl podepsán nový zadávací list na úkol B.1.3/S6, který mj. upravoval 
harmonogram řešení. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 250 
Skutečná:  1 343 

 
Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o  dílo: 261 800,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

Číslo úkolu: B.1.3/S6 
Název úkolu:  Politika územního rozvoje – III. etapa 
Doba řešení:  Březen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Řídící výbor MMR 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch.Zdenka Hladišová,Csc., Ing. Vladimír Hyvnar,  

Mgr. Marek Chmelař, Ing.arch.Josef Markvart,CSc.,  
Ing.František Nantl, Ing.Marie Polešáková,Ph.D.,  
Ing.arch.Eva Rozehnalová, Ing.arch.Jaroslav Tušer,CSc., 
Mgr.Robert Veselý 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: EGÚ Brno, a.s. 

AURS , s.r.o., 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Dopracovat dokument v souladu s usnesením vlády pro jeho projednání v Konzultačním, 
příp. Koordinačním výboru. Návrh PÚR byl dopracován a projednán v Koordinačním výboru 
15.12.2005. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Návrh PÚR + Podklady a východiska PÚR – materiály jsou k dispozici u zadavatele, 
zpracovatele a na neveřejných www stránkách, přístupných členům Konzultačního a 
Koordinačního výboru.  
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro vypracování výsledné verze PÚR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol bude dokončen v r. 2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 7 450  
Skutečná:  8 189 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
V závěru roku se ještě vypořádávaly připomínky členů Koordinačního výboru pro 2.jednání 
tohoto výboru, plánovaném na leden 2006. 
 
Náklady na: 
OOV: 7 500,- Kč 
Smlouva o dílo: 311 900,- Kč 
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Číslo úkolu: B.2/S8 
Název úkolu:  Cestovní ruch a kulturní dědictví 
Doba řešení:  Březen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor koncepce a  mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu 

MMR  
Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 
Garant ÚÚR:  Ing.arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ing. František Nantl,  

Mgr. Marek Chmelař 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: RNDr. Jiří Líčeník 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo stanovení potenciálu území podél trasy propojující obce s lokalitou 
zapsanou v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a doporučení 
koordinovaného postupu obcí v řešeném území při doplňování občanského vybavení pro 
cestovní ruch. Potenciál území byl stanoven ve značné podrobnosti v členění na kulturně 
historické zajímavosti, kulturní a sportovní akce, zařízení pro sport a rekreaci a ubytovací 
možnosti. Zásady a doporučení pro udržitelný rozvoj území jsou součástí závěrečné zprávy.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem úkolu je přehled potenciálu území v textové, tabelární a grafické podobě – mapy a 
kartogramy a doporučení pro další rozvoj. Výstup je doplněn rozsáhlou fotodokumentací, 
z větší části pořízenou při terénních průzkumech prováděných zpracovatelem úkolu.  
Výstup je dosažitelný v ÚÚR, na MMR a v CzechTourismu. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky úkolu budou využity CzechTourismem při vytváření produktů cestovního ruchu 
v oblast kulturní turistiky. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro zvýšení intenzity cestovního ruchu je vhodné vytvářet ucelené produkty, propagovat 
nejen jednotlivé památky, ale vždy tématický celek, doplněný příslušným občanským 
vybavením. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 500  
Skutečná:     652 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
v mimopracovní době a smlouvou do dílo. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: 11 856,- Kč 
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Číslo úkolu: B.3/S8 
Název úkolu:  Regionální diferenciace a polarizace aktuálního 

socioekonomického vývoje ČR 
Doba řešení:  Leden – březen 2005  
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Čeněk Teichmann 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo vyhodnocení charakteristických rozdílností ve vývoji jednotlivých prostorů 
na území ČR v posledních zhruba 10 letech a odvození příslušných závěrů. Zadání bylo 
naplněno a textový i grafický výstup zcela splnil očekávání zadavatele. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva s mapovými přílohami, dostupná v zadavatelském odboru MMR a v ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky řešení úkolu využil zadavatelský odbor při koncepčních pracích v souvislosti s 
přípravou Strategie regionálního rozvoje ČR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 400  
Skutečná:  368 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: B.4/S8 
Název úkolu:  Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů v rámci Státního 

programu podpory cestovního ruchu v období 2001-2004 
Doba řešení:  Únor – červen 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu MMR 
Garant MMR:  Bc. Margit Beníčková 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu bylo vyhodnocení skladby a charakteristik projektů s přiznanou dotací z 
prostředků Státního programu podpory cestovního ruchu v období 2001-04. Výsledky řešení 
úkolu zcela odpovídaly očekávání zadavatele. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva s grafickými a mapovými přílohami. Je dostupná v zadavatelském odboru 
MMR a v ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Zadavatel získal v ucelené formě materiál prezentující aplikaci Státního programu podpory 
cestovního ruchu ve čtyřletém období a může k nim přihlížet v dalších obdobích realizace 
SPPCR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600  
Skutečná:  528 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na: 
OOV: 3 100,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 



 54 

Číslo úkolu: B.5/S6 
Název úkolu:  Spolupráce na novém stavebním zákonu a prováděcích 

vyhláškách 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:  Ing.Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch. Miriam Blažková, Ing.arch.Zdenka Hladišová,CSc., 

Ing.arch. Jana Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar,  
Ing.arch. Josef Markvart,CSc., Mgr. Igor Najman,  
Ing. Marie Polešáková,Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing.arch. Eva Rozehnalová, Ing.arch. Hana Šimková,Ph.D., 
Ing.arch. Josef Špaček,CSc., Ing.arch. Marie Tomíšková,  
Ing.arch. Jaroslav Tušer,CSc. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: ČVUT Praha, FA 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem byla spolupráce na paragrafovaném znění nového stavebního zákona a zpracování 
návrhu určených vyhlášek k tomuto zákonu. Cíl byl splněn, znění zákona bylo ze strany 
pracovníků ÚÚR několikrát připomínkováno. Byl zpracován návrh vyhlášek o ÚPP,ÚPD a 
EÚPČ, o obecných požadavcích na využití území a o úpravě vztahů v území. Pokračovala i 
spolupráce na modelovém ověření ÚAP. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Návrh nového stavebního zákona, který byl schválen PS Parlamentu ČR je k dispozici na 
www.mmr.cz. Návrh vyhlášek je u zadavatele a zpracovatele. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Návrhy vyhlášek budou sloužit jako podklad pro jejich dopracování v r.2006. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol bude dokončen v r. 2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 800  
Skutečná:  2 827 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na: 
OOV: 3 000,- Kč 
Smlouva o dílo: 134 589,- Kč 
 
 

http://www.mmr.cz/
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Číslo úkolu: B.6/S6 
Název úkolu:  Účast na projektu ESPON 2.3.1  

Aplikace SPD v členských státech EU 
Doba řešení:  Leden – prosinec  2005 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:  Ing.arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc., Mgr. Robert Veselý, 

PhDr. Marta Severová, Ing. Petr Martykán 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
 Účast na mezinárodním projektu ESPON pod vedením Nordregio Švédsko. Podle 
požadavků vedoucího projektu byla zpracována výzkumná zpráva sestávající ze dvou částí: 
1. Aplikace principů ESDP v legislativě a praxi územního plánování ČR. 2. Dokumentace 
aplikace principů ESDP na případové studii, týkající se mezinárodní spolupráce při řešení 
říčních niv v ČR a v Německu. Součástí projektu je přehled odborné literatury v předmětné 
problematice v ČR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
 Zpráva byla zaslána v angličtině vedoucímu řešiteli. Je k dispozici u řešitelů projektu. 
 
Využitelnost výstupu:   
Výzkumná zpráva podává informaci o pojetí územního plánování v ČR a o aplikaci principů 
ESDP pro program ESPON v rámci EU. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zpracovat novou příručku o územním plánování v ČR v angličtině v důsledku schválení  
nového stavebního zákona. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   600  
Skutečná:  1220 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:   
Velký rozsah překladatelských prací z češtiny do angličtiny nad rámec plánované kapacity 
úkolu. 
 
Náklady na: 
OOV: 5 800,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 



 56 

Číslo úkolu: B.7/S6 
Název úkolu:  Urbanistická studie rozvoje česko-slovenského  

příhraničí - II. a III. etapa 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing. Ivan Mrňák 
Garant ÚÚR:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc.,  Mgr. Marek Chmelař,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková,  
Ing. František Nantl, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. Ludmila Rohrerová, Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Atelier T – plan, s. r. o.,   

Ing. arch. Jaroslav Haluza,  
SAURA, s.r.o. 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
II. etapa: zpracování SWOT analýzy - splněna, III. etapa: práce na návrhové části (plánované 
pokračování v roce 2006) nezapočaty vzhledem k organizačním změnám a novému výběru 
zpracovatele na Slovensku. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
SWOT analýza; dostupnost  ÚÚR, MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro zpracování návrhové části studie. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zpracování návrhové části . 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 3 000  
Skutečná:  1 427 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:   
Vzhledem k organizačním změnám na slovenské straně nebylo započato se zpracováním 
návrhové části a  plánovaná kapacita ÚÚR nebyla vyčerpána. 
 
   
Náklady na kooperaci:  
OOV:  5 800,- Kč 
Smlouva o dílo: 422 450,- 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 2005 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel OKRR MMR 
Garant MMR:  JUDr. Vladimír Zahajský  
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Bc. Ivanka Fitzová, Ing. Vladimír Hyvnar,   

PhDr. Ludmila Kašparová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Jedná se o dlouhodobý úkol, který byl zahájen v roce 2003.  
Cílem úkolu je vytvoření přehledu (seznamu) veřejných pohřebišť zaniklých v souvislosti 
s odsunem československých občanů německé národnosti z bývalé ČSR. 
Přehled bude obsahovat různé informace o jednotlivých pohřebištích, např. počet/podíl 
„německých“ hrobů v roce 1949 a 2004, stav hrobů v roce 2004, důvod jejich zániku ad. 
Zkoumány jsou jak funkční veřejná pohřebiště, tak nefukční pohřebiště (pohřebiště, na 
kterých se přestalo pohřbívat v letech 1949 – 2004). 
Sběr dat probíhá pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je zasílán do všech obcí v ČR, ve 
kterých žili do roku 1949 českoslovenští občané německé národnosti.                                                          
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Dílčí výsledky, dostupné u garanta ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Smyslem úkolu je zmapování situace za zmíněnou problematiku v ČR. Po ukončení úkolu 
bude vzniklý přehled/seznam sloužit potřebám MMR při jednáních s obcemi v ČR, či 
s partnery ze SRN. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Sběr dat pomocí dotazníkového šetření bude dále probíhat i v roce 2006. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 700  
Skutečná:  586 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Návratnost dotazníků byla nižší, než se předpokládalo při plánování kapacity pro rok 2005. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: B.9/S6 
Název úkolu:  Vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku 

v životním prostředí 
Doba řešení:  Prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Helena Seifertová 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
 Cílem úkolu bylo vymezení aglomerací s více než 250 tis. obyvateli a s více než 100 tis. 
obyvateli. Úkol byl řešen kooperačně. Dopracování se předpokládá do 30.6.2006. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Dílčí závěrečná zpráva, dostupná u garanta MMR a ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Vymezení aglomerací bude použito pro účely připravovaného zákona o snižování hluku 
v životním prostředí. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pořízení strategických hlukových map, popř. akčních plánů pro vymezené aglomerace. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  6 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
 
Náklady na: 
OOV: 5 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: B.10/S3 
Název úkolu:  Spolupráce při zajišťování programů, zaměřených na urbánní 

politiku 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor  řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR 
Garant MMR:  Ing. Lenka Kynčilová 
Garant ÚÚR:  Ing.arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: RNDr. Jiří Líčeník 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:    
Cílem řešení bylo získání komplexního přehledu o stavebně technických a  sociálních 
problémech měst a o přístupu jednotlivých měst k řešení problémů. Cíle bylo dosaženo 
přípravou dotazníků dle požadavků MMR a dle připomínek Svazu měst a obcí, jejich 
rozesláním a vyhodnocením. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem je závěrečná zpráva s vyhodnocením dotazníků tabelární a grafickou formou. 
Zpráva je dosažitelná v ÚÚR a na MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynuly nejčastější problémy měst, na které je zapotřebí 
v příštích letech zaměřit podporu EU a státu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
Na základě výsledků hodnocení  
dotazníkových údajů bude zpracován v roce 2006 návrh postupu měst při  regeneraci 
zaostávajících městských oblastí v souladu s programy EU. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600  
Skutečná:  766 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Dotazník byl zpracován dle pokynů MMR a upravován v souladu s doporučením SMO. 
Rozsah problematiky se tak rozšířil a následné vyhodnocení dotazníků bylo velmi náročné. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: 30 640,- Kč 
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Číslo úkolu: B.11/S6 
Název úkolu:  Principy a pravidla územního plánování 
Doba řešení:  Srpen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Výzkumný projekt MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch. Zdenka Hladišová,CSc., Ing.arch. Jana Hurníková,  

PhDr. Ludmila Kašparová, Ing.arch. Josef Markvart,CSc.,  
Ing.arch. Marie Tomíšková, Ing.arch. Jaroslav Tušer,CSc. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Další řešitelé projektu 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zpracovat výzkumnou zprávu, která bude sloužit jako podklad pro zpracování metodické 
příručky v r .2006. Výzkumná zpráva byla zpracována a odevzdána zadavateli projektu 
v určeném termínu. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: Výzkumná zpráva je dostupná u zpracovatele a zadavatele 
projektu. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro práci na metodické příručce. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r. 2006. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 700  
Skutečná:  368 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k zatížení řešitelů jinými úkoly musela být část práce vykonána mimo 
vykazovanou pracovní dobu. 
 
 
Náklady na kooperaci:  včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění 
OOV:  458 775, - Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: B.12/S6 
Název úkolu:  Metodická pomoc pro výzkumný projekt Principy a pravidla 

územního plánování 
Doba řešení:  Září – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing.arch. Miriam Blažková,  

Mgr. Marek Chmelař,  Ing.arch. Josef Kobzík,  
Ing. Monika Nováková,  Ing. Marie Polešáková,Ph.D.,  
Ing.arch. Eva Rozehnalová  

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení je spolupráce při zpracování výzkumného projektu. V r.2005 tato spolupráce 
představovala především práce na redakčních úpravách výzkumné zprávy. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
viz úkol B.11/S6. 
 
Využitelnost výstupu:  --- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r.2006. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  170 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k potřebě řešit jiné úkoly byla metodická pomoc soustředěna pouze na redakční 
práce, spojené s řešením projektu. 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: B.13/S8 
Název úkolu:  Rozbor a vyhodnocení projektů SROP a Státního programu 

podpory cestovního ruchu 
Doba řešení:  Září – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Tématické úkoly 
Zadavatel Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu MMR 
Garant MMR:  Bc. Margit Beníčková 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: AURS, s.r.o 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu byl rozbor a vyhodnocení skladby a charakteristik projektů priority 4 
Společného regionálního operačního programu (SROP) a projektů Státního programu 
podpory cestovního ruchu, které byly předloženy v rámci žádosti o dotace v roce 2005. 
Výsledky řešení úkolu zcela odpovídaly očekávání zadavatele. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva s grafickými a mapovými přílohami. Je dostupná v zadavatelském odboru 
MMR a v ÚÚR 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Materiál získaný řešením úkolu použije zadavatelský odbor jako podklad pro zpracování 
informace o realizaci SROP a SPPCR v roce 2005 pro vládu ČR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  496 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: 120 190,- Kč 
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Číslo úkolu: C.1/S7 
Název úkolu:  Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť – 3. díl 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter 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, Ing. arch. Marie Tomíšková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je prezentace vybraných příkladů z realizovaných projektů s využitím státní 
dotace Programu regenerace panelových sídlišť za rok 2004.    
Publikace je rozdělena na tři části. První část se zaměřuje na samotný Program regenerace 
panelových sídlišť, poskytování dotací ze státního rozpočtu, zkušenosti a poznatky z přípravy 
projektů a aktivitu měst v letech 2001 – 2005. Druhá část publikace je zaměřena na příklady 
regenerace – jsou zde uvedeny konkrétní ukázky z 10 měst Brno – Nový Lískovec, Brno – 
Žabovřesky, Česká Třebová, Havířov, Kadaň, Kopřivnice, Kroměříž, Náchod, Pardubice a 
Přerov. Ve třetí části publikace je v příloze uvedeno plné znění programu a ostatní 
upřesňující informace. 
Publikace byla v prosinci 2005  předána do tisku a v únoru 2006 distribuována. Současně 
bude zhotovena prezentace publikace na www ÚÚR.       
  
                                                                                                                                
Výstup, dostupnost výstupu:  
Publikace, internetová prezentace na www stránkách ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Publikace přispěje k prezentaci Odboru bytové politiky MMR a zvýší tak informovanost 
o dané problematice. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zkušenosti s přípravou publikace budou využity při zpracování dalších publikací. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:  1 093 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
Náklady na: 
OOV: 1 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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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 2005 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Halasová 
Řešitelé:  Mgr. Robert Veselý, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Průběžné zabezpečování fotografií z vybraných realizovaných staveb, pro které byla využita 
státní dotace, s následným využitím pro prezentaci v tisku, na výstavách apod. bylo splněno. 
Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti  hlavní řešitelky byl po domluvě s garantem 
MMR zpracován a předán užší soubor fotografií. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstup je k dispozici v knihovně ÚÚR  na MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro tisk, výstavy  a další akce MMR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pokračování v následujícím  2006. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 800  
Skutečná:  365 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Plánovaná kapacita ÚÚR nebyla vyčerpána vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti 
hlavní  řešitelky. 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: C.3/S1 
Název úkolu:  Aktualizace publikace „Nové stavby pro venkov“ 
Doba řešení:  Červen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor vnějších vztahů MMR 
Garant MMR:  Ing. Jiří Holý 
Garant ÚÚR:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Aktualizace  a zajištění tisku publikace zpracované v minulých letech a uveřejněné na 
webových stránkách ÚÚR - bylo splněno. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Vybrané knihovny, ÚÚR, MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Členové zastupitelstev a pracovníci státní správy zejména venkovských obcí, veřejnost. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  135 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: C.4/S1 
Název úkolu:  Aktualizace publikace „Rozvoj vesnice“ 
Doba řešení:  Červen – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor vnějších vztahů MMR 
Garant MMR:  Ing. Jiří Holý 
Garant ÚÚR:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Igor Kyselka, CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Aktualizace  a zajištění tisku publikace zpracované v minulých letech a uveřejněné na 
webových stránkách ÚÚR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Vybrané knihovny, ÚÚR, MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Členové zastupitelstev a pracovníci státní správy zejména venkovských obcí, veřejnost. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  112 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na: 
OOV: 5 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: Ú 39 
Název úkolu:  Správa informačních a komunikačních technologií 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Interní úkoly 
Zadavatel ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Ing. Petr Hladiš 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Robin Heneš, Ing. Monika Nováková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Koncepční nákup informačních technologií, zabezpečení ústavu potřebnou technikou, její 
využívání a zabezpečení evidence. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
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. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Evidence informačních a komunikačních technologií. 
Softwarový audit. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pro řízení ÚÚR, kontrolní činnost. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 3 900  
Skutečná:  4 315 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: Ú 40  
Název úkolu:  Srovnání existence a náplně ústavů a zařízení obdobných ÚÚR 
Doba řešení:  Březen – duben 2005 
Charakter úkolu:  Interní úkoly 
Zadavatel ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je srovnání pracovní činnost ÚÚR s evropskými středisky stejného zaměření 
(existence, velikost, právní postavení, pracovní náplň). Pro srovnání byly navrženy tyto 
země: Sasko, Rakousko, Nizozemí, Lucembursko, Maďarsko a Slovinsko.  
Popis úkolu a jeho výsledky jsou zpracovány ve formě závěrečné zprávy. 
 
Jako zdroj informací byl využit internet.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva, dostupná u garanta úkolu za ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro možnost navázání mezinárodních kontaktů. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: --- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  64  
Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na: --- 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: Ú 52  
Název úkolu:  Příprava výzkumného projektu: Principy a pravidla územního 

plánování 
Doba řešení:  Květen - červenec 2005 
Charakter úkolu:  Interní  úkoly  
Zadavatel ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing.arch. Zdenka Hladišová,CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,  

PhDr. Ludmila Kašparová, Ing.arch. Josef Markvart,CSc.  
Konzultanti: Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Příprava návrhu řešení  výzkumného projektu WA 31/05-ZO4, vypsaného MMR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Návrh projektu. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro vyhodnocení a zadání projektu. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
ÚÚR byl vybrán jako řešitel výzkumného projektu. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  218 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: --- 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
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