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1. ÚVOD 

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR nebo ústav) byl zřízen ve smyslu zákona č. 576/1990 

Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České 

republice (rozpočtová pravidla republiky) rozhodnutím ministra hospodářství České republiky 

č. 42/1994 ze dne 25. května 1994 č. j. 172 785/94-33 k 1. září 1994 jako rozpočtová 

organizace.  

S účinností od 1. ledna 2001 se ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, 

stal ÚÚR rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 47/2001 ze dne 27. září 2001 

č. j. 21370/2001-31 organizační sloţkou státu.  

Předmět činnosti ústavu je zřizovací listinou vymezen následovně: 

 zpracovávání podkladů pro operativní činnost zřizovatele, 

 metodická, konsultační a rešeršní činnost, 

 studijní, informační, dokumentační, organizační, publikační a vydavatelská činnost, 

 příprava podkladů pro legislativu, 

 tvorba informačních systémů, 

 navrhování technických požadavků na stavby, jejich soustavná aktualizace 

a vyhodnocování příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo 

opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů, 

 organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích, 

 vědecká a výzkumná činnost, 

 organizováni seminářů a přednášek, 

 spolupráce s vysokými školami, vědeckými institucemi a specializovanými expertními 

pracovišti, 

 vypořádání práv a povinností zrušených inženýrských organizací v České republice 

a jejich právních předchůdců. 

Obory činností ústavu v působnosti zřizovatele byly zřizovací listinou vymezeny takto: 

 územní plánování a stavební řád, 

 výstavba, 

 regionální politika, 

 bydlení a bytová politika, 

 programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky, 

 cestovní ruch, 

 evropské záležitosti. 

Výkon zřizovatelských funkcí ÚÚR vykonává od roku 1997 dle platného znění Organizačního 

řádu Ministerstva pro místní rozvoj Odbor územního plánování. Pro rok 2009 bylo platné 

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 231 ze dne 19. prosince 2008 o vydání Obecné části 

Organizačního řádu Ministerstva pro místní rozvoj a Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 

č. 232 ze dne 19. prosince 2008 o vydání Zvláštní části Organizačního řádu Ministerstva pro 

místní rozvoj. 
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Činnost ústavu v roce 2009 probíhala v předmětech činnosti daných zřizovací listinou. Práce 

byly zajišťovány především vlastními zaměstnanci ústavu, dále pomocí kooperací formou smluv 

o dílo a dohodami o provedení práce. 

Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna odborem, který úkol zadal a Odborem územního 

plánování. Zaměření práce stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů, je průběžně 

projednáván se zadavateli úkolů, zejména formou tzv. kontrolních dnů. Převzetí úkolu potvrzuje 

garant MMR vyplněním "Předávacího protokolu úkolu ÚÚR", kde hodnotí splnění zadání 

a kvalitu výstupu. 

Úkoly byly v roce 2009 zadávány Odborem územního plánování, Odborem rozvoje a strategie 

regionální politiky, Odborem bytové politiky, Odborem podpory bydlení, Odborem stavebního 

řádu, Odborem cestovního ruchu a Odborem evropské územní spolupráce. 

Některé úkoly např. "Vedení knihovny, dokumentační činnost" a "Vydávání časopisu 

Urbanismus a územní rozvoj", které jsou určeny pro všechny odbory MMR a širokou odbornou 

veřejnost, zadává Odbor územního plánování. 

Rozhodnutím č. 88/2008 ze dne 26. května 2008 ministr pro místní rozvoj jmenoval Ing. Zdeňka 

Vícha, CSc., zmocněncem pro projekt MMR č. 43 Optimalizace činností Ústavu územního 

rozvoje, PRIVUM a organizační složky státu k navrhování technických požadavků na stavby, 

k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb. 

Cílem uvedeného projektu bylo, v souladu s rozhodnutím ministra č. 88/2008, zefektivnění řízení 

ústavu, dosažení vyváženosti úkolů a činností, využití odborného potenciálu zaměstnanců, 

účelného hospodaření a nastavení účinného systému kontroly ústavu. Dalším cílem navrženého 

projektu Optimalizace ÚÚR bylo, v souladu s úkolem z porady ministra č. 22 dne 10. 6. 2008, 

zřídit v Ústavu územního rozvoje Stavebně technické oddělení (STO) jako specializované 

pracoviště MMR pro řešení požadavků § 12 nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dalším 

požadavkem tohoto úkolu bylo navrhnout a projednat změnu zřizovací listiny a statutu ÚÚR. 

Změny se týkaly mj. doplnění předmětu a oboru činnosti ústavu. 

Výstupem projektu v roce 2009 byla novelizace zřizovací listiny a statutu ÚÚR. Zřizovací listina 

ÚÚR byla vydána rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 5/2009 ze dne 21. 1. 2009 

s účinností od 22. 1. 2009. Nový Statut ÚÚR byl vydán rozhodnutím ministra č. 6/2009 ze dne 

21. 1. 2009 s účinností od 22. 1. 2009. 

Lze konstatovat, že plánovaný termín dosažení cílů projektu a jeho ukončení 31. prosince 2008 

nebyl dodržen. Rozhodnutím ministra č. 21/2009 ze dne 9. února 2009 byl v rámci odvolání 

zmocněnců ministra odvolán i zmocněnec pro projekt č. 43 Ing. Zdeněk Vích, CSc. Projekt byl 

dále v roce 2009 řešen jako projekt MMR č. 22.O Optimalizace činností ÚÚR a o.s.s. 

k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování 

příčin havárií staveb s plánovaným termínem dokončení 30. června 2009. Ani tento termín nebyl 

dodržen. 

V listopadu 2009 proběhla změna ve vedení ústavu. Rozhodnutím č. 201/2009 ze dne 

19. listopadu 2008 ministr pro místní rozvoj s účinností od 20. listopadu 2009 odvolal z funkce 

ředitele ÚÚR Ing. Zdeňka Vícha, CSc. a pověřil zastupováním funkce ředitelky ÚÚR 

Ing. arch. Zdenku Hladišovou, CSc.  
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2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2009 

 

2.1 NÁPLŇ PRÁCE  

 

Činnost ústavu byla v roce 2009 rozdělena do čtyř okruhů: 

A.  Stálé činnosti 

B.  Tematické úkoly 

C.  Publikační činnost 

D.  Interní úkoly 

 

Rozdělení skutečné kapacity podle činností 

 hodin % 

Skutečná kapacita za r. 2009 74 664 100 

z toho odpracováno:   

na úkolech A 39 521 53 

na úkolech B 10 972 15 

na úkolech C 2 268 3 

na úkolech D* 10 455 14 

režie provozní ** 11 448 15 

 

 
 

Poznámka: 

 

*  Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních 

technologií, „Aplikace GIS“ a „Odborná režie“ (k činnostem ÚÚR). 

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, na kterých 

nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná 

zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2010, kapacita na přípravu úkolů, 

které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele 

a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity pracovnic kanceláře 

ředitele. 

** Do provozní režie jsou započteny práce, vykázané na interní úkoly č. 54, 55 a 59, vykonávané 

především pracovnicemi ze skupiny pro ekonomiku a provoz a kanceláře ředitele. 
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2.1.1  Seznam úkolů řešených ÚÚR v r. 2009 

(Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze č. 3) 

A. STÁLÉ ČINNOSTI 

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 

A.1.1/ÚP Vedení knihovny, dokumentační činnost 

A.1.2/ÚP Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj 

A.1.3/ÚP Vydávání příručky celostátně platných limitů - dodatky 

A.1.4/ÚP Dotčené orgány státní správy 

A.1.5/ÚP Slovník územního plánování 

A.1.6/ÚP Konzultační středisko ke stavebnímu právu 

A.1.7/ÚP 1 000 otázek ke stavebnímu právu 

A.1.8/ÚP Politika územního rozvoje 

A.2 Operativní úkoly 

A.2.1/ÚP Konzultační a poradenská činnost pro veřejnou správu 

A.2.2/ÚP Spolupráce s vysokými školami 

A.2.3/ÚP Propagace 

A.2.4/ÚP 17. konference o ÚP a SŘ MMR;  téma: Udržitelný rozvoj území a jeho souvislosti 

A.2.5/ÚP Vypořádání práv a povinností k pozemkům 

A.3 Zahraniční spolupráce-participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 

A.3.1/RP Činnost národního kontaktního místa ESPON 

A.3.2/ÚP Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy 

A.3.3/ÚP Společný dokument územního rozvoje států „V4+2“ 

A.3.4/ÚP Překladatelská, dokument., rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity 

A.3.5/ÚP Činnost informačního střediska IFHP pro ČR 

A.3.7/BP NUO HABITAT 

A.3.9/ÚP Projekt SPA-CE.NET 

A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 

A.4.1/ÚP Evidence územně plánovací činnosti 

A.4.2/ÚP Portál územního plánování 

A.4.3/ÚP Monitorování Sbírky zákonů 

A.4.4/RP Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 

A.4.5/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury 

A.4.6/RP Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 

A.4.7/RP Monitoring indikátorů pro hodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje 

A.4.8/BP Monitoring komunálního bydlení 

A.4.9/ÚP Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO 

A.4.10/BP Monitoring informací z médií o bytové politice 

A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení 

A.4.12/SŘ  Monitoring judikatury z oblasti ÚP a SŘ  

A.4.13/SŘ  Monitoring stavebně technické prevence  



6 

 

B. TEMATICKÉ ÚKOLY 

C. PUBLIKACE 

D. INTERNÍ ÚKOLY 

PROVOZNÍ REŢIE 

B.1/ÚP Politika územního rozvoje 2008 

B.2.1/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví 1. část 

B.2.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví 2. část 

B.3/ÚP Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území - metodika 

B.4/ÚP Příprava novely vyhlášky 501/2006 Sb.  

B.5/ÚP Spolupráce při přípravě novely stavebního zákona 

B.6/BP Hodnocení projektů regenerace sídlišť 

B.7/ÚP Územní studie rozvoje Česko-saského příhraničí – I. etapa 

B.8/ÚP Územně analytické podklady (ÚAP) 

B.9/RP Aktualizace analytické části Strategie regionálního rozvoje 

B.10/CR Aktualizace hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR 

B.11/ÚP Principy a pravidla územního plánování 

B.12/ÚP Spolupráce při přípravě metodik pro pořizování ÚPD 

B.13/ÚP Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

B.14/SŘ Novela vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

B.15/BP Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím 

B.16/ÚP E-learning územního plánování 

B.17/SŘ Nová koncepce vyhlášky o technických požadavcích na stavby 

B.18/NM Optimalizace činností ÚÚR 

B.19/NM Řešení problematiky ukončení činnosti o. s. s. PRIVUM 

B.20/BP Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím v r. 2010 

C.1/ÚP Leták "Občan a územní plánování" 

C.2/BP Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR 

C.3/BP Přehled dotací pro regeneraci sídlišť 

C.4/ÚP 
Aktualizace metodické příručky:   

„Koordinace postupu zpracování ÚPD a návrhu komplexních pozemkových úprav“ 

C.5/ÚP Leták “ochrana před povodněmi v ÚPD obcí“ 

IÚ 51 Správa informačních a komunikačních technologií 

IÚ 52 Aplikace GIS 

IÚ 53 Odborná režie 

IÚ 54 Provozní režie 

IÚ 55 Správa a údržba objektu - Jakubské nám. 3 

IÚ 59 Rekreační a školicí středisko JAKUB 
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2.1.2  Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly  

A.   STÁLÉ ČINNOSTI 

Úkol č. 
Zaměstnanci ÚÚR 

(hodiny) 

Provozní hodina
1
 

v Kč 

Mzdová hodina
2
 

v Kč 

CELKEM 

v Kč 

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 

A.1.1/ÚP 4 586 632 868 1 086 882 1 719 750 

A.1.2/ÚP 5 600 772 800 1 327 200 2 100 000 

A.1.3/ÚP 1 549 213 762 367 113 580 875 

A.1.4/ÚP 348 48 024 82 476 130 500 

A.1.5/ÚP 361 49 818 85 557 135 375 

A.1.6/ÚP 1 399   193 062 331 563 524 625 

A.1.7/ÚP 1 278 176 364 302 886 479 250 

A.1.8/ÚP 2 436 336 168 577 332 913 500 

A.2 Operativní úkoly 

A.2.1/ÚP 1 479 204 102 350 523 554 625 

A.2.2/ÚP 162 22 356 38 394 60 750 

A.2.3/ÚP 376 51 888 89 112 141 000 

A.2.4/ÚP 865 119 370 205 005 324 375 

A.2.5/ÚP 1 356 187 128 321 372 508 500 

A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 

A.3.1/RP 924 127 512 218 988 346 500 

A.3.2/ÚP 8 1 104 1 896 3 000 

A.3.3/ÚP 1 538 212 244 364 506  576 750 

A.3.4/ÚP 1 839 253 782 435 843 689 625 

A.3.5/ÚP 602 83 076 142 674 225 750 

A.3.7/BP 365 50 370 86 505 136 875 

A.3.9/ÚP 327 45 126 77 499 122 325 

A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 

A.4.1/ÚP 3 522 486 036 834 714 1 320 750 

A.4.2/ÚP 732 101 016 173 484 274 500 

A.4.3/ÚP 315 43 470 74 655 118 125 

A.4.4/RP 1 165 160 770 276 105 436 875 

A.4.5/RP 837 115 506 198 369 313 875 

A.4.6/RP 117 16 146 27 729 43 875 

A.4.7/RP 495 68 310 117 315 185 625 

A.4.8/BP 2 028 279 864 480 636 760 500 

A.4.9/ÚP 282 38 916 66 834 105 750 

A.4.10/BP 561 77 418 132 957 210 375 

A.4.11/BP 502 69 276 118 974 188 250 

A.4.12/SŘ  378 52 164 89 586 141 750 

A.4.13/SŘ  1 189 164 082 281 793 445 875 

 

 

                                                 
1 Provozní hodina činí 138,- Kč  přímé věcné náklady za rok 2009 na jednoho pracovníka (t. j. náklady na provoz celkem 

/mínus/ FKSP /minus/ kooperace) poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2009 (1.808 hod.) 
2 Mzdová hodina činí 237,- Kč   mzdové náklady/mínus/ OOV na rok 2009 poděleno celkovým fondem pracovní doby 

v hodinách na rok 2009 (1.808 hod.) 
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B.  TEMATICKÉ ÚKOLY 

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin 
Provozní hodina 

v Kč 

Mzdová hodina 

v Kč 

CELKEM 

v Kč 

B.1/ÚP 982 135 516 232 734 368 250 

B.2.1/CR 774 106 812 183 438  290 250 

B.2.2/CR 262 36 156 62 094 98 250 

B.3/ÚP 114 15 732 27 018 42 750 

B.4/ÚP 0 0 0 0 

B.5/ÚP 294 40 572 69 678 110 250 

B.6/BP 455 62 790 107 835 170 625 

B.7/ÚP 1 242 171 396 294 354 465 750 

B.8/ÚP 738 101 844 174 906 276 750 

B.9/RP 633 87 354 150 021 237 375 

B.10/CR 1 064 146 832 252 168 399 000 

B.11/ÚP 651 89 838 154 287 244 125 

B.12/ÚP 1 331 183 678 315 447 499 125 

B.13/ÚP 5 690 1 185 1 875 

B.14/SŘ 0 0 0 0 

B.15/BP 479 66 102 113 523 179 625 

B.16/ÚP 386 53 268 91 482 144 750 

B.17/SŘ 712 98 256 168 744 267 000 

B.18/NM 793 109 434 187 941 297 375 

B.19/NM 0 0 0 0 

B.20/BP 57 7 866 13 509 21 375 

C.  PUBLIKACE 

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin 
Provozní hodina 

v Kč 

Mzdová hodina 

v Kč 

CELKEM 

v Kč 

C.1/ÚP 142 19 596 33 654 53 250 

C.2/BP 611 84 318 144 807 229 125 

C.3/BP 163 22 494 38 631 61 125 

C.4/ÚP 1 244 171 672 294 828 466 500 

C.5/ÚP 108 14 904 25 596 40 500 

D. INTERNÍ ÚKOLY 

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin 
Provozní hodina 

v Kč 

Mzdová hodina 

v Kč 

CELKEM 

v Kč 

IÚ 51 1 253 172 914 296 961 469 875 

IÚ 52 1 328 183 264 314 736 498 000 

IÚ 53 7 874 1 086 612 1 866 138 2 952 750 

PROVOZNÍ REŢIE 

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin 
Provozní hodina 

v Kč 

Mzdová hodina 

v Kč 

CELKEM 

v Kč 

IÚ 54 10 456 1 442 928 2 478 072 3 921 000 

IÚ 55 692 95 496  164 004 259 500 

IÚ 59 300 41 400 71 100 112 500 
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2.1.3 Struktura odběratelů 

Hlavním a nejdůležitějším odběratelem úkolů řešených ústavem 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 územního 

plánování, stavební úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady, projektanti, 

studenti a další, kterým slouží k celoživotnímu vzdělávání). 

 

 

V roce 2009 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, s Fakultou 

architektury ČVUT v Praze, Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně. 

Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány 

na internetu. 

2.1.4 Přehled nejdůleţitějších činností a úkolů s vazbou na strukturu odběratelů 

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje Odbor územního plánování v souladu se stavebním zákonem 

metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně 

technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů 

a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. 

Ústav územního rozvoje splňuje výše uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu 

Urbanismus a územní rozvoj. Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná odborná knihovna 

poskytující knihovnické a informační služby. Její knihovní fond je dostupný klasickým 

způsobem i přes internet. 

Nejdůležitější publikace/příručky, určené pořizovatelům a projektantům územně plánovací 

dokumentace a územně plánovacích podkladů, jsou pravidelně aktualizovány na webových 



10 

 

stránkách ÚÚR, např. Limity využití území, Dotčené orgány v procesu územního plánování, 

Principy a pravidla územního plánování, Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury aj. 

Dalším důležitým výstupem činnosti ÚÚR je spolupráce na vypracování Metodických návodů 

MMR, souvisejících zejména s pořizováním územně plánovací dokumentace a územně 

analytických podkladů které jsou zveřejňovány na webu Ministerstva pro místní rozvoj 

na stránkách Odboru územního plánování a Odboru stavebního řádu MMR, resp. na stránkách 

Konzultačního střediska ke stavebnímu právu (www.uur.cz). 

Činností Konzultačního střediska ke stavebnímu právu se značně zvýšila komunikace s orgány 

veřejné správy. Účelem konzultačního střediska je poskytovat konzultační a metodickou pomoc 

krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro 

ně vyplývají ze stavebního zákona a touto pomocí jim usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním 

dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. Konzultační středisko má za cíl sjednocovat výkon 

státní správy při aplikaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

v praxi. Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků z činnosti konzultačního 

střediska se ukazuje, že sjednocovat výklady stavebního práva poskytované a uplatňované 

jednotlivými složkami veřejné správy je nezbytné. Konzultační středisko provozuje na webu 

ÚÚR samostatné stránky. Pro orgány veřejné správy je v jejich rámci k dispozici internetová 

diskuse. Odborné veřejnosti jsou dále k dispozici informace v podobě otázek a odpovědí 

v rubrice 1000 otázek. 

Rovněž portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování, Slovník územního plánování, 

napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními požadavky 

vyplývajícími z územního plánování. Portál územního plánování je otevřeným, průběžně 

aktualizovaným systémem odkazů (rozcestníkem) na relevantní informace v oboru územního 

plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností ÚÚR, tak externích zdrojů. Cílem 

Slovníku územního plánování je udržovat definice pojmů územního plánování a souvisejících 

oborů v souladu s aktuálními právními předpisy. 

V roce 2009 byly připravovány podklady pro aktualizaci a propagaci Politiky územního rozvoje 

ČR 2008 (PÚR). Byl zpracován návrh akcí k propagaci PÚR, metodický návod pro implementaci 

PÚR pro stavební úřady a pro činnost veřejné správy, vyhodnocení ÚAP krajů pro potřeby 

aktualizace PÚR a soustavně byly sledovány relevantní podklady pro aktualizaci PÚR.  Byla 

provedena aktualizace znění PÚR, zpracovaného v prosinci 2008, pro jednání vlády ČR 

v červenci 2009. V rámci propagace PÚR se uskutečnil v prosinci 2009 seminář k PÚR 

pro pracovníky veřejné správy. Součástí řešení úkolu byla i aktivní účast řešitelů v pracovních 

týmech MMR, ustavených k plnění úkolů z PÚR. Pro účely mezinárodní spolupráce v rámci EU 

byl tento dokument přeložen do anglického jazyka. 

V návaznosti na PÚR  bylo ze strany Odboru územního plánování iniciováno zpracování 

Společného dokumentu územního rozvoje států V4+2. Společný dokument vzniká ve spolupráci 

šesti zemí – Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Zabývá se 

tzv. rozvojovými póly, rozvojovými osami a dopravními sítěmi. Koordinátorem a hlavním 

zpracovatelem tohoto dokumentu je ÚÚR. 

Ústav územního rozvoje se podílí na řadě dalších zahraničních aktivit. 

Odborem evropské územní spolupráce je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního 

kontaktního místa programu ESPON (European Spatial Planning Observation Network – 

Monitorovací síť pro evropské územní plánování). 

http://portal.uur.cz/
http://www.uur.cz/slovnik2
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Odborem evropských záležitostí je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního centra bydlení 

a rozvoje sídel v České republice (Agenda HABITAT – National Urban Observatory). 

Z pověření odboru územního plánování je ÚÚR kolektivním členem IFHP (International 

Federation for Housing and Planning – Mezinárodní federace pro bydlení a plánování). Členství 

v IFHP umožňuje pracovníkům ÚÚR seznamovat se s nejnovějšími světové trendy v oblasti 

bydlení a územního plánování a poznatky zprostředkovávat odborné veřejnosti. V rámci této 

aktivity uspořádal ÚÚR v roce 2009 mezinárodní konferenci na téma Cestovní ruch – současné 

a budoucí výzvy územního rozvoje. 

Dále je ústav členem SPA-CE-NET (Network of Spatial Research and Planning Institutes in 

Central and Eastern Europe – síť středoevropských metodických a výzkumných institucí, 

zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového 

plánování na celostátní, regionální i lokální úrovni. 

Ústav územního rozvoje v rámci stálých činností řeší rovněž řadu monitorovacích úloh. 

V souladu se stavebním zákonem byl zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně plánovací 

činnosti, jejímž předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních studiích 

včetně průběhu jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu jejich využití. 

Pro zajištění evidence a jejího zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup ÚÚR vyvíjí 

a provozuje webové aplikace pro prohlížení a on-line aktualizaci databáze pověřenými 

pracovníky krajských úřadů. Informace o schválených územních plánech významně ovlivňují 

rozhodování soukromého sektoru o tom, kam vloží své prostředky a jaký bude jeho podíl na 

rozvoji obcí nebo krajů. Tyto informace jsou dále jedním z rozhodujících podkladů pro získávání 

veřejných prostředků, a to i z evropských fondů. 

Další významnou úlohou, zadanou Odborem rozvoje a strategie regionální politiky, je 

provozování Informačního systému mikroregionů, jako podkladu pro podporu jejich rozvoje. 

V této souvislosti byla vydána i Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových 

dokumentů mikroregionů. Pro uvedený odbor jsou zpracovávány i další monitorovací úlohy, 

např. Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, Informace o obvodech obcí 

s rozšířenou působností, Indikátory pro hodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje.  

Na základě zadání tohoto odboru byla vydána publikace Kohezní politika: Osídlení v České 

republice: Partnerství měst a venkova, využitá mimo jiné jako informační materiál v rámci 

předsednictví EU.  

Pro Odbor bytové politiky, Odbor podpory bydlení a rovněž i Státní fond rozvoje bydlení slouží 

Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení, Monitoring komunálního bydlení, 

Monitoring informací z médií o bytové politice a Přehled dotací pro regeneraci sídlišť včetně 

Hodnocení projektů regenerace sídlišť. 

Pro Odbor cestovního ruchu byl připraven návrh Trasy zpracovatelského průmyslu (sklářství, 

výroba porcelánu, textilní výroba, Baťovy závody a doprovodná výstavba), který bude využit 

pro vytvoření specificky zaměřených produktů cestovního ruchu a bude sloužit jako podklad 

pro zapojení ČR do evropského projektu mezinárodní sdružení ERIH (European Route of 

Industrial Heritage). Dále byl vytvořen ucelený soubor historických roubených staveb vhodných 

pro cestovní ruch a návrh regulace cestovního ruchu v jednotlivých typech lokalit, který je 

možné využít pro propagaci cestovního ruchu ve vesnických obcích. 
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Vysoce přínosnou a využitelnou jak pro zadavatele, tak pro kraje v mnoha oblastech při utváření 

politiky rozvoje cestovního ruchu je Aktualizace hodnocení potenciálu cestovního ruchu. Jedná 

se o rozbor územních a socioekonomických podmínek pro rozvoj aktivit cestovního ruchu.  

S ohledem na měřítko se řešeným úkolům vymyká Monitoring stavebně technické prevence. 

Sledovanou jednotkou je v tomto ojedinělém případě stavba a její konstrukce, zatímco 

předmětem řešení ostatních úkolů je území, požadavky na jeho využití a možnosti jeho využití. 

Výsledky monitoringu by měly sloužit Odboru stavebního řádu MMR jako podklad 

pro navrhování a aktualizaci technických požadavků na stavby (v zákonných předpisech nebo 

normách). 

Další činností je úkol Vypořádání práv a povinností k pozemkům. Cílem úkolu je majetkoprávní 

vypořádání akcí komplexní bytové a účelové výstavby po zrušených krajských inženýrských 

organizacích. Vypořádání se týká nemovitostí, které jsou doposud evidovány v katastru 

nemovitostí jako vlastnictví státu a právo hospodařit s majetkem státu přísluší ÚÚR. Tento úkol 

byl zadán ÚÚR při zahájení jeho činnosti před vznikem Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, kam systémově náleží. 

Některé výsledky práce ústavu byly pro další zlepšení informovanosti odborné veřejnosti 

uvedeny v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Odběratelům časopisu byla s č. 3/2009 

poskytnuta Politika územního rozvoje ČR 2008. S číslem 5/2009 vyšla samostatná příloha 15 let 

Ústavu územního rozvoje 1994-2009. Bylo připraveno zvláštní číslo časopisu, které  je věnováno 

tématu 20 let územního rozvoje v ČR. 

Ústav územního rozvoje spolupracoval na organizačním zajištění 17. konference o územním 

plánování a stavebním řádu MMR, která se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj v září 

2009 ve Znojmě. Zástupci ústavu se aktivně podíleli na programu konference přednáškami 

a postery. 

Významné výsledky činnosti ústavu jsou prezentovány na Internetu prostřednictvím webových 

stránek ústavu (www.uur.cz). Tyto stránky byly v roce 2009 vybrány Národní knihovnou ČR 

jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního 

dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní 

bibliografie a katalogu NK ČR. 
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Ředitel 

(1) 

Oddělení studijní a 
dokumentační 

(9) 

Oddělení informací  

o územním rozvoji 

(12) 

Oddělení územního 
rozvoje 

(14) 

2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR  

 

Organizační schéma k 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2009 činil 42 osob. 

 

 

2.2.2 Personální obsazení  

V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří byli zaměstnanci ÚÚR 

k 31.12.2009. 

ŘEDITEL: 

 Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc. –  pověřena zastupováním funkce ředitelky ÚÚR              

 s účinností od 20. listopadu 2009 na základě 

 Rozhodnutí ministra č. 201/2009 ze dne 

 19. listopadu 2009. 

specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, 

 www stránky 

KANCELÁŘ ŘEDITELE: 

 Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník 

specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů 

 Ing. Zdeněk VÍCH, CSc. -  odvolán z funkce ředitele ÚÚR ke dni 19. listopadu 2009,

 na základě Rozhodnutí ministra č. 201/2009 ze dne 19. listopadu 

 2009  

SKUPINA PRO EKONOMIKU A PROVOZ 

 Marta FOLTÁNOVÁ - referent majetkové správy, zásobovač, pokladník 

 Ivana HENEŠOVÁ - domovník  

 Alena LÁTALOVÁ - personalista, správa školícího a rekreačního střediska Jakub 

 Zdeňka PEŤOVÁ - hlavní  účetní, správce rozpočtu 

 

 

Kancelář ředitele (1+1) 

Skupina pro ekonomiku a provoz (4) 

6) 
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ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

 Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D. - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování – právní předpisy, technická infrastruktura, cenová a daňová 

politika, bytová politika, politika územního rozvoje; 

 Ing. arch. Pavla BALABÁNOVÁ, CSc. - referent státní správy a samosprávy 

   specializace: územní plánování - konzultační a poradenská činnost, metodiky, zeleň a 

rekreace; 

 RNDr. Jan BÍNA, CSc. – zástupce vedoucího oddělení, referent státní správy a samosprávy 

   specializace: cestovní ruch, regionální politika, rozvoj regionů, měst a obcí, politika 

územního rozvoje;  

 Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, regenerace 

panelových sídlišť, ekonomie staveb; 

 Ing. Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy 

   specializace: územní plánování – limity využití území, urbanistická ekonomie, městský 

management; 

 Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: rozvoj bydlení, bytová politika, obecní bytový fond; 

 Ing. Igor KYSELKA, CSc. - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - ekologie, územní systém ekologické stability, zeleň v krajině 

a sídlech, plánování krajiny a její ochrana, pozemkové úpravy; 

 RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: regionální politika, mikroregiony, sociálně ekonomická regionální geografie, 

programy rozvoje regionů a mikroregionů; 

 Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: návrhy právních předpisů s celostátní působnosti na úseku územního plánování, 

metodiky, strategické dokumenty, politika územního rozvoje; 

 Ing. Ludmila ROHREROVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace:regionální politika vč. mezinárodní spolupráce, bytová politika, urbanistická 

ekonomie; 

 Ing. Naděžda ROZMANOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace:konzultační a poradenská činnost, metodiky v územním plánování a územně 

plánovací dokumentaci; 

 Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ -  referent státní správy a samosprávy 

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

předpisy a metodiky, politika územního rozvoje; 

 Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - kulturní hodnoty území, památková ochrana s vazbou na 

cestovní ruch, regenerace panelových sídlišť, právní předpisy a metodiky; 

 Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování – územně plánovací dokumentace, politika územního rozvoje, 

právní předpisy a metodiky, GIS a CAD; 
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ODDĚLENÍ STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ: 

 PhDr. Lenka JEŢKOVÁ – vedoucí oddělení, knihovník 

specializace: koncepce a metodika databáze knihovny, hesláře v oblasti územního plánování, 

rešeršní práce, agenda ISBN,  

 Tamara BLATOVÁ – technický redaktor 

specializace: redaktor časopisu, distribuce publikací 

 Ivana DIVIŠOVÁ – technický redaktor 

specializace: redaktor časopisu, BOZP 

 Miroslava DOSEDLOVÁ – knihovnice 

specializace: knihovnické práce 

 Ing. arch. Lubor FRIDRICH – redaktor - novinář, referent státní správy a samosprávy 

specializace: odborný redaktor časopisu, mezinárodní spolupráce (ESPON) 

 Mgr. Kateřina KUCHAŘOVÁ – překladatel 

specializace: odborný překladatel 

 Ing. Petr MARTYKÁN – překladatel 

specializace: odborný překladatel 

 Mgr. Igor NAJMAN – referent státní správy a samosprávy 

specializace: stavební právo, správní řád a související legislativa 

 Mgr. Robert VESELÝ – zástupce vedoucího oddělení, referent státní správy a samosprávy  

specializace: šéfredaktor časopisu, regionální politika a územní rozvoj EU, mezinárodní 

spolupráce 
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ODDĚLENÍ INFORMACÍ O ÚZEMNÍM ROZVOJI: 

 Ing. arch. Miriam BLAŢKOVÁ- pověřená zastupováním vedoucí oddělení, referent státní 

správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - legislativa  bydlení a bytová politika, grafika www,  

 Ing. Michal ARTIM - správce operačního systému 

specializace: správa HW a SW, systémové analýzy 

 Ing. Pavel D´AMBROS - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování, stavební řád 

 Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií 

specializace: správa sítě, SW a HW, 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. Monika NOVÁKOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: evidence informačních a komunikačních technologií, koordinace jejich účtování, 

publikace výsledků činnosti ÚÚR na www, vypořádání práv a povinností k pozemkům 

(agenda INKA) 

 Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje, PÚR   

 Ing. Dana PLESKAČOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování, stavební řád 

 Ing. Daniel RYCHLÝ - projektant informačních a komunikačních technologií 

 specializace: programování, www stránky  

 Ing. arch. 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, spisová služba 

vč. podatelny 
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2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2009 

 

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele 

 
Období:  2009  

KAPITOLA:          317 v tis. Kč 

 

Ukazatel 

Rozpočet 2009 Skutečnost           

2009 

% plnění 

schválený po změnách 3:2 

1 2 3 4 

Běţné výdaje celkem 31 084 31 559 31 078,20 98,48 

v tom:     

 - neinvestiční nákupy a související výdaje 

   celkem 
30 815 31 284 30 803,20 98,46 

 z toho :     

 - platy zaměstnanců a ost. platby 13 966 14 391 14 254,79 99,05 

 v tom: - limit prostředků na platy 13 507 13 807 13 771,58 99,74 

 - ostatní platy za provedenou 

    práci 
   459 584 483,21 82,74 

 - povinné pojistné 4 749 4 893 4 650,31 95,03 

 - ostatní nákupy a výdaje 12 100 11 950 11 889,00 99,08 

 - příděl FKSP 269 275 275,00 100,00 

 - náhrady mezd v době 

   nemoci 
 0 50 9,10 18,20 

Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0 

Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0 

Kapitálové výdaje celkem: 6 700 5 500 5 499,06 99,98        

    v tom:  - systémové dotace 6 700 5 500 5,499,06 99,98 

Limit počtu zaměstnanců 44 44 43  

Příjmy celkem 1 590 1 590 1 892,66 119,06 

 

 

Prostředky běžných výdajů byly čerpány především na seskupení položek 5169 Politika 

územního rozvoje, dokumentační a vydavatelská činnost, zajištění kooperací k odborným 

úkolům – 6,650 tis. Kč.  

Z položky údržba budovy  byly provedeny plánované výměny oken, podlahové krytiny a nutné 

jiné opravy v prostorách budovy ÚÚR, opravy služebního vozidla a reprodukční techniky 

v celkové výši 1 349,93 tis. Kč.  

Na položce cestovné a zahraniční spolupráce bylo vyčerpáno 449 tis. Kč.  

Za energie bylo za r. 2009 čerpáno 885 tis. Kč.  

 

Nečerpání povinného pojistného představuje úsporu mzdových prostředků za nemoci 

pracovníků. 
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2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů  

 

2.3.2.1    Kapitálové výdaje  

V roce 2009 byly prostředky čerpány takto:         

v tis. Kč  

Poloţka  
Původní 

rozpočet 
Rozpočet po úpravě Čerpání 

6111 Programové vybavení 2 100 1 446 1 445,97 

6113 Nehmotné produkty - - - 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 1 943 1 942,09 

6125 Výpočetní technika 2 400 2 111 2 111,00 

6123 Dopravní prostředky 1 200 0 0 

CELKEM 6 700 5 500 5 499,06 

 

V roce 2009 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. Bylo pořízeno 27 PC sestav Business Line vč. instalací, 

1 Nottebook DELL  Latitude E6500, ploter, diskové pole, update serverů + SQL, klimatizace 

3., 4. a 5. poschodí. 

 

 

2.3.2.2  Běţné výdaje 2009 

v tis. Kč 

Seskupení poloţek 
Původní 

rozpočet 

Rozpočet 

upravený 
Čerpání 

501 Platy zaměstnanců  13 507 13 807 13 771,58 

502 OOV     459     584        483,21 

503 Povinné pojištění   4 749   4 893      4 650,31 

50 Celkem 18 714 19 284    18 905,10 

513 Nákup materiálu -        1 160 1 144,54 

514 Finanční výdaje -        10           0,51 

515 Nákup vody, energie + PHM -      900    883,81 

516 Nákup služeb 10 000 7 940   7 932,53 

517 Ostatní nákupy        2 100 1 920    1 913,85 

519 Neinvestiční přístupy a náhrady - - - 

51 Celkem  12 100 11 930 11 875,24 

534 Příděl FKSP 269 275 275,00 

536 Kolky  - 10     4,94 

536 Poplatky - 10     8,82 

53 Celkem  269 295 288,76 

542 Náhrady mezd v době nemoci - 50 9,10 

54 Celkem - 50 9,10 

5 Běţné výdaje – c e l k e m  31 083 31 559 31 078,20 

  z toho:    

 

 

    seskupení 51 + 53+54 

    seskupení 51+53+54-FKSP 

12 369 

12 100  

     12 275 

     12 000 

12 173,10 

11 898,10 
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2.3.2.3  Mzdové prostředky 

Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31. 12. 2009 dle výkazu Práce – 2 - O4 

 

Ukazatel Jednotka Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 
Skutečnost 

Průměrný přep. počet zaměstnanců os. 44 44 43 

Přepočtený stav k 31.12.2009 os. 44 44 42 

Platy zaměstnanců a ostatní platby 

    z toho: 
tis. Kč 13 966 14 391 14 254,79 

 Platy zaměstnanců tis. Kč 13 507 13807 13 771,58 

 Ostatní platby tis. Kč    459    584     483,21 

 Průměrný plat Kč 25 581 26 150 26 689     

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4   Tvorba příjmů 

 

v tis. Kč 

 Příjmy z vlastní činnosti 464,37 

 Příjmy z pronájmu 1 336,73 

 Příjmy z úroků 0,58 

 Ostatní nedaňové příjmy 44,98 

 Příjmy z prodeje HIM 46,00 

Celkem 1 892,66 
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3. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÝCH ZA ROK 2009 

 

3.1 KONTROLY VNĚJŠÍ 

1) V termínu 11. - 12. května 2009 byl proveden metodický dohled pracovníky oddělení 

finančních služeb MMR. Z hlediska metodiky vedení účetnictví a zpracování účetní 

závěrky za r. 2008 nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.  

2) V termínu duben - červenec 2009 byla provedena veřejnosprávní kontrola Finančního 

ředitelství Brno. Bylo kontrolováno období let 2005-2008, částečně rok 2009. Kontrola 

byla zaměřená na účetnictví, rozpočet, rozpočtovou skladbu, FKSP, roční zprávy 

o hospodaření, inventarizace, smlouvy, registrované akce v systému ISPROFIN v rámci 

financování programů reprodukce majetku. Kontrolní skupina v protokolu popsala 

nesprávný postup při financování reprodukce majetku a porušení ustanovení §§ 4, 5 a 7 

vyhlášky č. 40/2001 Sb., porušení účelu poskytnutých prostředků stanovených 

v „Rozhodnutí“,, neoprávněné použití investičních peněžních prostředků státního rozpočtu 

a nesprávné účtování o Systémové a technické podpoře SW produktů ESRI, maintenance 

antivirového a antispamového řešení, poplatky za účet v programu Bentley SELECT, SW 

ASPI.update antivirového programu NOD 32 a to za celé kontrolované období, nesprávné 

účtování a financování dlouhodobého hmotného majetku z prostředků účelově určených na 

pořízení VT na revitalizaci strukturované kabeláže, rekonstrukce zasedací místností 

a kamerového systému. Po konzultaci s pracovníky MMR byly FŘ zaslány připomínky 

s odůvodněním ke kontrolním zjištěním. Do 31.12.2009 nebyla k těmto připomínkám od 

Finančního ředitelství Brno zasláno žádné stanovisko. 

3) Dne 12. 11. 2009 byla provedena pracovníky Odboru interního auditu a kontroly MMR 

veřejnosprávní kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci vnitřního 

provozního a finančního řízení organizace ve smyslu § 13, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, a na splnění nápravných opatření dříve zjištěných 

veřejnosprávní kontrolou, provedenou v květnu 2008.  

 

 

 

3.2 VLASTNÍ PROVĚRKY 

 

V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny prověrky pokladny, nákupů techniky 

(kapitálové výdaje) a prověřeny namátkově položky v seskupení 516 a 5171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  

ZA OBDOBÍ 2006 - 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1 

 k 

Výroční zprávě za rok 2009
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2006 
 

 Principy a pravidla 

Autorský kolektiv ÚÚR 

Internetová prezentace 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571  

 

 Podporované byty 

Autorský kolektiv ÚÚR a MMR  
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2545 

 

 Dotčené orgány v procesu územního plánování 

Miriam Blaţková 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588   

 

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

přílohy:  

1/2006   Nový stavební zákon o územním plánování a stavební řádu 

2/2006  Závěry neformálního jednání ministrů v Bristolu o udrţitelných sídlech v Evropě 

2/2006  Venkov II – sídla a krajina 

3/2006   Politika územního rozvoje České republiky 

4/2006  Přehled pořizovatelské praxe 2001 - 2005 

5/2006  Ochrana před povodněmi a plánování 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2468 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2474 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2475 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2476 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2477 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571%20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2545
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588%20%20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2468
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2007 
 

 Územní plánování v České republice 2007 

Town and Country Planning in the Czech Republic 2007 

Hana Halasová – Vlasta Šilarová 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2827 

 

 Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury 

Marie Polešáková a kolektiv 

Internetová prezentace 

 

 Limity využití území 

Vladimír Hyvnar a kolektiv 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591 

 

 Obec a územní plánování       

Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon 

 Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní 

 rozvoj 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2826 

 

 Dotčené orgány v procesu územního plánování 

Aktualizace internetové prezentace 

Miriam Blaţková  
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588   

 

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

Přílohy k č.:  3/2007    Nové nástroje územního plánování 

      5/2007      Rozvojové oblasti a osy v dokumentech územního rozvoje   

    vybraných zemí střední Evropy  
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2569 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2825 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2835 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2875 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2876 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2877 

 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2827
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2826
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588%20%20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2569
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2825
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2835
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2875
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2876
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2877
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2008 
 

 Obec a územní plánování       

Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon 

Aktualizace v roce 2008 

 Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní 

 rozvoj 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2826 

 

 Limity využití území 

Aktualizace internetové prezentace 

Vladimír Hyvnar a kolektiv 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591 

 

 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů 

Metodický pokyn k jejich umisťování 

Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní 

rozvoj 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3133 

 

 Nové stavby pro venkov 

Aktualizované vydání 2008 

Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1643 

 

 Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury 

Aktualizace 2008 

Marie Polešáková a kolektiv 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3134 

 

 Dotčené orgány v procesu územního plánování 

Aktualizace internetové prezentace  

Miriam Blaţková  
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588   

 

 Principy a pravidla 

Aktualizace internetové prezentace 

Autorský kolektiv ÚÚR 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571   

 

 Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí 

Kolektiv Ústavu územního rozvoje a AŢ PROJEKT, s.r.o. 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3183 

 

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

Přílohy k č.:  2/2008  Nové územní plány – problematika ţelezniční dopravy 

        5/2008  Integrovaný operační program – zpracování rozboru udrţitelného rozvoje území 

        6/2008  Veřejná prostranství – veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územ. plánování  
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2899 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3136 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3137 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3189 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3190 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3215 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2826
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3133
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1643
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3134
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588%20%20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571%20%20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3183
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2008/2008-02/30_zeleznicni.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2008/2008-05/mimoradna%20priloha_05_2008.pdf
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2899
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       2009 
 

  KOHEZNÍ POLITIKA: Osídlení v České republice 

Partnerství měst a venkova 

Ludmila Kašparová, Milan Půček a kolektiv 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3178 

 

COHESION POLICY: Settlement in the Czech Republic 

Urban-rural partnership 

Ludmila Kašparová, Milan Půček and team 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3202 

 

 Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury 

Aktualizace 2009 

Marie Polešáková a kolektiv 

Internetová prezentace 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=900 

 

 Občan a územní plánování 

Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování 

Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní 

rozvoj 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3201 

 

 Limity využití území 

Aktualizace internetové prezentace 

Vladimír Hyvnar a kolektiv 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591 

 

 Dotčené orgány v procesu územního plánování 

Aktualizace internetové prezentace 

Miriam Blaţková  
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588   

 

 Principy a pravidla 

Aktualizace internetové prezentace 

Autorský kolektiv ÚÚR 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571   

 

 Účast veřejnosti v procesu územního plánování 

Ing. Alena Navrátilová a kolektiv 

Internetová prezentace 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3214 

 

 Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů 

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv 
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/nabidka/2009/metodika-SRD-2009.pdf 

 

 Czecho-Slovak borderland development study 

Slovako-Czech borderland development study 

Kolektiv Ústavu územního rozvoje a AŢ PROJEKT, s.r.o. 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3218 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3178
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3202
http://www.uur.cz/default.asp?ID=900
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3201
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588%20%20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571%20%20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3214
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/nabidka/2009/metodika-SRD-2009.pdf
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3218
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 Politika územního rozvoje České republiky 2008 

Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní 

rozvoj 
http://uur.cz/default.asp?ID=3463 

http://test.uur.cz/default.asp?ID=3179 

 

 Spatial Development Policy of the Czech Republic 2008 

Author team of Institute for Spatial Development and Ministry for Regional Development 
http://uur.cz/default.asp?ID=3464 

http://test.uur.cz/default.asp?ID=3179 

 

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

Přílohy k č.:  4/2009     Suburbanizace – Sborník ze semináře AUÚP, Beroun, 2009 

       5/2009     Integrovaný operační program – Metodická pomůcka k aktualizaci  

     rozboru udrţitelného rozvoje území v ÚAP obcí 

      5/2009     15 let Ústavu územního rozvoje (1994 - 2009) 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3426 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3442 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3443 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uur.cz/default.asp?ID=3463
http://test.uur.cz/default.asp?ID=3179
http://uur.cz/default.asp?ID=3464
http://test.uur.cz/default.asp?ID=3179
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2008/2008-05/mimoradna%20priloha_05_2008.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2008/2008-05/mimoradna%20priloha_05_2008.pdf


14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PŘÍLOHA 2 k výroční zprávě za rok 2009 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE 
ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K 
INFORMACÍM ZA ROK 2009 
 

 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona) zveřejňuje Ústav územního rozvoje výroční zprávu za rok 2009 o své 
činnosti v oblasti poskytování informací. 

 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

– počet podaných žádostí o informace: 6 
– počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v 
souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 

 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 3 

stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace – 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, dále pak ředitel 
Odboru územního plánování MMR neshledali porušení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
potvrdili postup Ústavu územního rozvoje při vyřizování žádostí o informace; 

 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

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 situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, 
vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti. 

 



 



 

     ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ ODBORNÝCH ÚKOLŮ ÚÚR 

ZA ROK 2009 
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Číslo úkolu: A.1.1/ÚP 

Název úkolu:  Vedení knihovny, dokumentační činnost 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  PhDr. Lenka Jeţková 

Řešitelé:  Tamara Blatová, Ivana Divišová, Miroslava Dosedlová, Mgr. Kateřina 

Kuchařová, Ing. Petr Martykán, Ing. Ludmila Rohrerová, Mgr. Robert 

Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Provoz odborné specializované knihovny s poskytováním knihovnických a informačních sluţeb 

pracovníkům ÚÚR, MMR, veřejné správy a odborné veřejnosti.  Průběţné doplňování anotovaných 

dokumentačních záznamů do databáze knihovny ze všech nových knih, zpráv, E-zdrojů a vybraných 

článků českých i zahraničních periodik. 

Výstup, dostupnost výstupu: 

Veřejně přístupná knihovna ÚÚR – knihovní fond je dostupný klasickým způsobem i přes internet. 

Trvale přístupná databáze knihovny na internetu včetně odborného a zeměpisného hesláře, zkratek 

časopisů. Tištěná příloha „Výběr z databáze knihovny ÚÚR v časopise UaÚR - 6x ročně, přírůstky 

knihovny „Novinky“ na www stránkách ústavu – průběţně a tištěná verze – měsíčně.  Seznam 

odebíraných časopisů v časopise UaÚR. Seznam plánů měst, lístkový katalog autorský a názvový – 

trvale k dispozici v knihovně.  

Využitelnost výstupu: 

Všechny výstupy z činnosti knihovny jsou určeny k plnění pracovních úkolů a vyřizování poţadavků 

zaměstnanců ÚÚR a odborné veřejnosti. K dispozici jsou primární informační zdroje (fond knihovny) 

nebo sekundární zdroje (databáze, katalogy a kartotéky).  Knihovna s celorepublikovou působností 

poskytuje sluţby osobně, telefonicky či emailem. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v průběţném budování databáze knihovny, aktualizaci prezentace knihovny a jejích 

sluţeb na webových stránkách.  Dle potřeby provést aktualizace v heslářích a jejich případné 

vytištění. Provést kontrolu periodik s cílem uvést do souladu stav ve skladu a v kartotéce se zápisy 

v přírůstkových knihách a databázi. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 5 000 hod. 

Skutečná:  4 586 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  12 000 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.1.2/ÚP 

Název úkolu:  Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 

Řešitelé:  Tamara Blatová, Ing. arch. Miriam Blaţková, Ivana Divišová, 

Ing. arch. Lubor Fridrich, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 

Ing. arch. Jana Hurníková, PhDr. Lenka Jeţková, Ing. Petr Martykán, 

Mgr. Igor Najman, Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková, 

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Eva Rozehnalová, 

Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., 

Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

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 

v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a cestovní ruch. Časopis je od roku 2006 

recenzovaným periodikem v rubrice Názory a diskuse, a to pro vybrané články splňující vědecká a 

odborná kritéria. Časopis má zpracovánu metodiku recenzního řízení. Recenzovaná část rubriky je 

v časopise vyznačena. Časopis patří mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika vydávaná v ČR. 

V roce 2009 bylo uskutečněno šest jednání redakční rady. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Šest pravidelných čísel časopisu a čtyři mimořádné přílohy („Suburbanizace“, sborník ze semináře 

AUÚP v Berouně, 23. – 24. 4. 2009 – č. 4/2009; „IOP – Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru 

udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí“ – č. 5/2009; „15 let Ústavu územního rozvoje 1994 – 2009“ 

– č. 5/2009; Rejstřík 2009, U&ÚR“ – č. 6/2009). Součástí časopisu jsou pravidelné přílohy 

Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a Výběr z databáze knihovny ÚÚR.  

V roce 2009 byla jednotlivá čísla (z větší části) tematicky zaměřena, a to na následující témata: 

 č. 1-2/2009 – dokumenty územního a regionálního rozvoje krajů s důrazem na ZÚR; 

 č. 3/2009 – energetika ve vazbě na územní rozvoj; 

 č. 4/2009 – bydlení; 

 č. 5/2009 – budoucnost politiky soudrţnosti EU; 

 č. 6/2009 – brownfieldy. 

Z důvodu velkého rozsahu bylo původní číslo 1 vydáno jako dvojčíslo 1-2. 

Náklad časopisu je 1600 ks, z toho cca 1300 výtisků je zdarma rozesíláno na ústřední, regionální 

a obecní orgány veřejné zprávy a na vysoké školy. Dále časopis má předplaceno cca 200 čtenářů 

(jednotlivců a firem). Obsah jednotlivých čísel se aktuálně zveřejňuje na webových stránkách ÚÚR 

a plný obsah čísel se uveřejňuje s půlročním zpoţděním. 

Využitelnost výstupu:  

Časopis slouţí pro metodickou pomoc a šíření oficiálních informací na úseku územního rozvoje pro 

všechny stupně veřejné správy a dále pro diskusi odborné veřejnosti, včetně vysokých škol. 
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Na základě rozhodnutí redakční rady (z prosince 2009) jiţ nebudou v roce 2010 jednotlivá čísla 

tematicky zaměřena s tím, ţe v případě potřeby je však moţno některé z čísel věnovat jednomu 

tématu. 

Je nadále nutné průběţně usilovat o příspěvky vhodné k zařazení do recenzního řízení. Nadále se 

snaţit o vyváţený podíl jednotlivých oborů. Pokračovat v prezentaci časopisu na internetových 

stránkách ústavu. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 5 300 hod. 

Skutečná:  5 600 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na: 

OOV:  229 040 Kč 

Smlouva o dílo:     10 710 Kč 
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Číslo úkolu: A.1.3/ÚP 

Název úkolu:  Aktualizace příručky celostátně platných limitů 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

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. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: Vybrané limity specifických oblastí byly konzultovány s odbornými 

pracovníky MŢP, MZe, Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

a specialistou protipoţární ochrany. 

Oponenti: --- 

Kooperace: FAIT, specialista protipoţární ochrany, Praha 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Cílem úkolu byla aktualizace základní příručky „Limity vyuţití území“ formou pololetních dodatků, 

a to v souvislosti se změnami v legislativních předpisech. Tento cíl byl ve spolupráci s pracovníky 

ÚÚR a příslušnými specialisty výše uvedených organizací naplněn. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstupem úkolu bylo vytištění a vydání dodatku č. 5 a zpracování dodatku č. 6, u něhoţ bylo 

rozhodnuto, ţe bude zakomponován pouze do webových stránek základní příručky.   

Využitelnost výstupu:      

Dodatek č. 5 byl zaslán MMR, všem krajským úřadům, ORP, stavebním úřadům, odborným 

knihovnám a zájemcům z řad projektantů a odborné veřejnosti. Výtisky jsou rovněţ k dispozici 

v knihovně ÚÚR. Dodatek č. 6 byl převeden do webových stránek ústavu zakomponováním do 

základní příručky. Sdělením v časopise Urbanismus a územní rozvoj bylo uţivatelům oznámeno, ţe 

v tištěné podobě dodatky dál vydávány nebudou. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  

Jednotlivé dodatky budou nadále zpracovávány pololetně, ale pouze obsahově, tedy jiţ ne v tištěné 

podobě, pouze budou převáděny na www stránky ústavu. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 500 hod. 

Skutečná:  1 549 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na: 

OOV:    4 000 Kč 

Smlouva o dílo:   15 000 Kč 
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Číslo úkolu: A.1.4/ÚP 

Název úkolu:  Dotčené orgány 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blaţková 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Internetová prezentace publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“, kterou vydal 

ÚÚR v roce 2006.   

Tato internetová prezentace na webových stránkách ÚÚR byla v průběhu roku aktualizována 

v souladu s uváděním nových předpisů do praxe. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Aktualizovaná internetová prezentace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ z roku 2006.  

www stránka - http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588. 

Využitelnost výstupu:  

Průběţně aktualizovaná publikace na webu ÚÚR umoţňuje pruţné sledování změn v příslušných 

právních předpisech a rychlou orientaci v sloţitém systému působností a pravomocí jednotlivých 

dotčených orgánů v procesu územního plánování.  

Pomůcka pro pracovníky krajských úřadů, úřadů územního plánování, stavebních úřadů i pro 

odbornou veřejnost. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Průběţná aktualizace internetové prezentace publikace 1x čtvrtletně. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 400 hod. 

Skutečná:  348 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588
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Číslo úkolu: A.1.5/ÚP 

Název úkolu:  Slovník územního plánování 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jana Hurníková 

Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Doplňovat a průběţně aktualizovat katalog termínů územního plánování včetně jejich definic.  

Výběr pojmů a jejich definic z územního plánování a souvisejících oborů, editace v intranetu. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Internetová prezentace na stránkách ÚÚR: http://www.uur.cz/slovnik2/    

Využitelnost výstupu:  

Přehled terminologie územního plánování a souvisejících oborů určený zejména pro veřejnou správu 

a odbornou veřejnost.  

Vyhledávání dle oboru, zdroje, textového řetězce, počátečního písmene.  

Moţný tisk jednotlivých definic i celého slovníku ve formátu .pdf. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Udrţovat definice pojmů z právních předpisů v aktuálním stavu, zapracovat změny spojené 

s očekávanou novelizací stavebního práva, rozšiřovat slovník o další pojmy a jejich definice 

z různých zdrojů.   

Z důvodu předpokládaného sníţení pracnosti úkolu je navrţena kapacita 400 hodin v roce 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 500 hod. 

Skutečná:  361 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

V roce 2009 nebyla přijata tzv. velká novela stavebního zákona a souvisejících předpisů.  

Databáze slovníku zaloţena a z velké části naplněna. 

Náklady na:  

OOV:                --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.1.6/ÚP 

Název úkolu:  Konzultační středisko ke stavebnímu právu 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 

Ing. Jitka Marečková - od 29. 10. 2009  

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc. 

Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, 

CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Igor Kyselka, CSc., 

Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová, 

Ing. Monika Nováková, Ing. Marie Polešáková, Ph. D., Ing. arch. Eva 

Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. arch. Marie Tomíšková, 

Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: Odbor stavebního řádu MMR,  

Odbor územně a stavebně správní MMR,  

Oddělení koncepční a metodické OÚP MMR,  

Oddělení změn v území OÚP MMR,  

Poradní sbor pro aplikaci stavebního práva  

Ing. arch. Zdena Umlášková 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Konzultační středisko má za cíl poskytování konzultací a metodické pomoci krajským úřadům, 

úřadům územního plánování, stavebním úřadům a ostatním pracovníkům veřejné správy při plnění 

úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek 

včetně případných novelizací a souvisejících právních předpisů. 

V roce 2009 se na Konzultační středisko obrátilo 360 tazatelů se zhruba 500 dotazy (kromě 

telefonických konzultací, které probíhají bez evidence). Nejvíce tazatelů (122) bylo z řad pracovníků 

stavebních úřadů a dále (56) úřadů územního plánování. Nejčastější dotazy se trvale týkají 

umísťování a povolování staveb, v poslední době umísťování a povolování fotovotaických a větrných 

elektráren. Z problematiky územního plánování jsou to například veřejně prospěšné stavby, 

stanovování regulativů v plochách s rozdílným způsobem vyuţití, plochy veřejných prostranství, 

apod. Odpovědi na dotazy jsou zpracovávány pracovníky ÚÚR, problematika stavebního řádu je 

konzultována s Ing. arch. Umláškovou. Odpovědi jsou tazatelům zasílány během 1 aţ 2 týdnů. 

Všechny otázky i odpovědi jsou od počátku evidovány v knize pošty a v databázi Konzultačního 

střediska.   

Vybrané otázky a odpovědi z databáze Konzultačního střediska slouţí jako podklad pro webovou 

publikaci 1000 otázek ke stavebnímu právu (úkol A.1.7/ÚP). Na kontrolním dnu 30. 11. 2009 bylo 

rozhodnuto, ţe v roce 2010 bude úkol 1000 otázek ke stavebnímu právu zahrnut do úkolu Konzultační 

středisko ke stavebnímu právu. 

Na webových stránkách Konzultačního střediska byla nově upravena struktura rubriky Stanoviska 

a metodiky a v rubrice Diskuse byla přidána nová tematická skupina Stavebně technické informace. 

Přehled seminářů pořádaných MMR je zveřejněn na www stránkách ÚÚR v rubrice semináře. 

Výstup, dostupnost výstupu: 

Odpovědi k obdrţeným dotazům, které jsou průběţně zasílány tazatelům, jsou archivovány v databázi 

Konzultačního střediska na ÚÚR.  

Vybrané otázky a odpovědi z této  databáze jsou po úpravách a aktualizaci vyuţívány pro webovou 

aplikaci 1000 otázek ke stavebnímu právu, která je přístupná na adrese: 
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http://www.uur.cz/default.asp?ID=2481 . 

Metodické návody, doporučení a vzorové příklady jsou uveřejněny v rubrice Stanoviska a metodiky 

na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2824, informace o seminářích pořádaných MMR jsou 

uvedeny v rubrice Semináře na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3139. 

V rámci Konzultačního střediska je v provozu internetová diskuse určená pro pracovníky ve veřejné 

správě a odbornou veřejnost na adrese http://www.uur.cz/konzultacni-stredisko/diskuse/?ID=2499.  

Zpráva o činnosti konzultačního střediska je uloţena u garantů MMR a ÚÚR. 

Využitelnost výstupu: 

Výstupy představují cennou odbornou a metodickou pomoc zejména pro pracovníky krajských úřadů, 

úřadů územního plánování a stavební úřady, ale také pro odbornou veřejnost v souvislosti s aplikací 

stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, včetně novel. Stránky Konzultačního střediska mají 

značnou a trvalou sledovanost. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol Konzultační středisko ke stavebnímu právu bude v roce 2010 pokračovat zejména s ohledem na 

připravované novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 500 hod. 

Skutečná:  1 399 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na: 

OOV: --- 

Smlouva o dílo:   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2481
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2824
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3139
http://www.uur.cz/konzultacni-stredisko/diskuse/?ID=2499
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Číslo úkolu: A.1.7/ÚP 

Název úkolu:  1000 otázek ke stavebnímu právu 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 

Ing. Jitka Marečková   -  od 29. 10. 2009 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc. 

Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, 

CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar, Mgr. Igor Najman, 

Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková, 

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Naděţda Rozmanová 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: Ing. arch. Zdena Umlášková 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem řešení úkolu je vytvořit webovou aplikaci metodické pomůcky, která systémem otázek 

a odpovědí mapuje problémy, se kterými se úřady územního plánování, krajské úřady a stavební 

úřady při uplatňování stavebního práva setkávají. 

Vychází z databáze Konzultačního střediska, tedy z databáze, která zahrnuje přes 2500 

zodpovězených otázek, které byly v průběhu roku 2006 aţ 2009 přijaty, zpracovány a zodpovězeny 

jednotlivým tazatelům.  

Jednotlivé dotazy jsou zjednodušeny a zevšeobecněny, případně upraveny tak, aby daný problém 

mohl být řešen a vysvětlen z více úhlů pohledu. Jsou řazeny jednak podle témat a jednotlivých hesel, 

jednak pouze podle hesel v abecedním pořadí. Odpovědi na otázky lze vyhledávat podle textového 

řetězce. Odpovědi obsahují, tam, kde je to účelné, odkazy na metodické návody, publikace aj. na 

stránkách MMR, ÚÚR a dalších. 

Tisíc otázek k novému stavebnímu zákonu je otevřeným a průběţně aktualizovaným katalogem 

otázek a odpovědí, který reaguje na všechny legislativní změny i na nově vznikající problémy, které 

přináší praxe.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstupem úkolu je internetová prezentace na www stránkách ÚÚR, dostupná na adrese:  

http://www.uur.cz/1000-otazek/                

Využitelnost výstupu:  

Webová aplikace je důleţitou metodickou pomůckou pro krajské úřady, úřady územního plánování 

a stavební úřady při řešení konkrétních situací a případů. Rubrika 1000 otázek má značnou 

sledovanost i ze strany odborné veřejnosti a odkazy na ni jsou například na stránkách ČKA .   

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol 1000 otázek ke stavebnímu právu bude v roce 2010 pokračovat v rámci úkolu Konzultační 

středisko ke stavebnímu právu (jako jeho součást). Sloučení obou úkolů vyplynulo ze závěrů 

kontrolního dne 30.11.2009. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 400 hod. 

Skutečná:  1 278 hod. 

http://www.uur.cz/1000-otazek/
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Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   157 500 Kč 
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Číslo úkolu: A.1.8/ÚP 

Název úkolu:  Politika územního rozvoje 

Doba řešení:  květen - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Martin Tunka, CSc. 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. arch. Lubor 

Fridrich, Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 

Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Igor Kyselka, CSc., 

RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. Petr Martykán, Mgr. Igor Najman, 

Ing. František Nantl, Ing. Monika Nováková, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., 

Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda 

Rozmanová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Marie Tomíšková, 

Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý, Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: MB Translations, s. r. o., Brno 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem řešení bylo připravovat podklady pro aktualizaci a propagaci Politiky územního rozvoje ČR 

2008 (PÚR). Pro splnění tohoto cíle byl zpracován návrh akcí k propagaci PÚR, metodický návod pro 

implementaci PÚR pro stavební úřady a pro činnost veřejné správy, vyhodnocení ÚAP krajů pro 

potřeby aktualizace PÚR a soustavně byly sledovány relevantní podklady pro aktualizaci PÚR.  Byla 

provedena aktualizace znění PÚR, zpracovaného v prosinci 2008, pro jednání vlády ČR v červenci 

2009. V rámci propagace PÚR se uskutečnil v prosinci 2009 seminář k PÚR pro pracovníky veřejné 

správy, kterého se řešitelé úkolu aktivně zúčastnili. Součástí řešení úkolu byla i aktivní účast řešitelů 

v pracovních týmech MMR, ustavených k plnění úkolů z PÚR. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Metodické sdělení k implementaci PÚR ČR 2008 pro stavební úřady – pracovní znění; 

Pomůcka k uplatňování PÚR ČR 2008 v činnosti veřejné správy – pracovní znění; 

Vyhodnocení RURÚ z ÚAP krajů; 

Zpráva o relevantních podkladech pro aktualizaci PÚR; 

Publikace PÚR ČR 2008 v českém a anglickém jazyce. 

Výstupy jsou dostupné u zpracovatele a zadavatele. 

Využitelnost výstupu:  

Pro aktualizaci PÚR ČR 2008 a pro implementaci v činnosti odborné veřejnosti. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v r. 2010 ve sledování a vyhodnocování relevantních podkladů pro aktualizaci PÚR 

a v implementaci PÚR ČR 2008. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 2 000 hod. 

Skutečná:  2 436 hod. 
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Zdůvodnění rozdílu:  

Zadání úkolu bylo v průběhu řešení rozšířeno o poţadavek na aktivní účast řešitelů v pracovních 

týmech MMR, ustavených k plnění úkolů z PÚR a o přípravu PÚR ČR 2008 pro tisk. 

Náklady na:  

OOV:  6 420 Kč 

Smlouva o dílo:   5 355 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Číslo úkolu: A.2.1/ÚP 

Název úkolu:  Konzultační a poradenská činnost pro veřejnou správu 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  operativní úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 

Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Miriam 

Blaţková, Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Jana Hurníková, 

Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Igor Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra 

Labounková, Ing. František Nantl, Mgr. Igor Najman, Ing. Alena 

Navrátilová Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová, 

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. Daniel 

Rychlý, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Marie Tomíšková, 

Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem úkolu je poskytovat veřejné správě informace z oblasti působnosti MMR, metodickou 

a konzultační pomoc vyplývající ze zkušeností a znalostí ÚÚR v oborech: územní plánování 

a stavební řád, regionální politika, bydlení a bytová politika, cestovní ruch a evropské záleţitosti. 

V rámci tohoto úkolu pracovníci ústavu konzultují odborné problémy, se kterými se na ně obracejí 

pracovníci veřejné správy, např. ČBÚ. 

Do tohoto úkolu spadá zpracování drobných písemných vyjádření na vyţádání, např. k Zelené knize, 

k záměru na změny a nová maloplošná zvláště chráněná území přírody (MŢP), programu financování 

VLC z veřejných prostředků (MD). 

Rovněţ je sem zahrnuta účast pracovníků ÚÚR v pracovních skupinách, např. pro projekt JOINING 

FORCES – program URBACT II v Brně a URBAN SPRAWL při MŢP. 

V roce 2009 lze z dílčích úkolů uvést např. pokračování prací na Atlasu krajiny pro Výzkumný ústav 

krajiny a okrasného zahradnictví (VÚKOZ). 

Pracovníci ÚÚR se účastnili hodnocení www stránek v rámci soutěţe Zlatý erb 2009 o nejlepší 
turistickou prezentaci. Výsledky soutěţe jsou uveřejněny na adrese: http://zlatyerb.obce.cz. 

Jiţ trvalou činností v rámci tohoto úkolu je lektorská činnost pro ZOZ v Institutu pro místní správu 
v Benešově a na FA ČVUT v Praze. 

Pracovníci ÚÚR přednesli řadu odborných přednášek, např. v rámci projektu mikroregionu 
Mariánskolázeňsko: "Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry rozvíjející aktivity 
podporované v rámci PRV ČR". 

Pokračuje spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova na vydávání Zpravodaje SPOV (kalendář 
akcí). 

V rámci úkolu jsou rovněţ řešeny drobné poţadavky ze strany MMR, např. zpracování moţné 
sestavy pro ÚÚP na pořizování ÚAP. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Písemná vyjádření a prezentace jsou k dispozici u zpracovatelů. Podklady pro Atlas krajiny jsou u 
zpracovatele a ve VÚKOZ. 
 

http://zlatyerb.obce.cz/
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Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Vzhledem k zájmu odborné veřejnosti byl úkol ponechán ve stálých činnostech ústavu i pro rok 2010 se 

zjednodušeným názvem „Poradenská činnost pro veřejnou správu“.  

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: dle potřeby 

Skutečná:  1 479 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.2.2/ÚP 

Název úkolu:  Spolupráce s vysokými školami 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  operativní úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Igor 

Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. František Nantl, 

Ing. Alena Navrátilová, Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Naděţda 

Rozmanová, Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., 

Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: ---  

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem operativního úkolu bylo spolupracovat s vysokými školami stejných oblastí činnosti jako ÚÚR 

a získat studenty VŠ pro budoucí trvalou spolupráci s ÚÚR. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Jako operativní úkol řešen bez ZL. Byla uzavřena Smlouva o partnerství s FA VUT v Brně v rámci 

projektu ESF „Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost“; č. výzvy: 09; č. prioritní 

osy: 7.2 „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj“; č. oblasti podpory: 7.2.3 „Lidské zdroje 

ve výzkumu a vývoji“, jehoţ vypisovatelem je MŠMT ČR. Název projektu je „Vzdělávání 

pro utváření zdravého domova“. 

Dále v rámci tohoto úkolu se pracovníci ústavu zúčastňovali odborných akcí pořádaných vysokými 

školami, na vyţádání přednášeli o výsledcích práce ústavu, byli členy zkušebních komisí a jiných 

orgánů.  

Využitelnost výstupu:  

Rozvoj oborů činnosti ÚÚR v rámci odborné spolupráce s vysokými školami. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol zařazen do stálých činností ústavu pro rok 2010.  

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: dle potřeby 

Skutečná:  162 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.2.3/ÚP 

Název úkolu:  Propagace 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  operativní úkol 

Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Petr Martykán, Ing. František Nantl, 

Ing. Alena Navrátilová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Marie 

Tomíšková, Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem úkolu je zvýšení informovanosti veřejnosti o Ústavu územního rozvoje a Ministerstvu pro 

místní rozvoj. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Závěrečná zpráva (podrobné činnosti). 

Informační leták ÚÚR v česko-německé a česko-anglické verzi. 

Panely „Územně analytické podklady“ v české a anglické verzi. 

Panely pro prezentaci činnosti ÚÚR na 17. konferenci o územním plánování a stavebním řádu ve 

Znojmě 17. – 18. září 2009. 

Prezentace ÚÚR v příloze časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009 – 15 let ÚÚR (1994 – 

2009).   

Předváděcí prezentace různých úkolů ÚÚR na konferencích a seminářích v PowerPoint. 

Webová stránka Ústav územního rozvoje – www.uur.cz. 

Dostupnost – digitální archív ÚÚR, garant úkolu, www.uur.cz. 

Využitelnost výstupu:  

Zpřístupnění výsledků činnosti ÚÚR a MMR a větší propagace výstupů směrem k příbuzným 

institucím a odborné i laické veřejnosti. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol bude pokračovat v roce 2010. 

Zpracované výstupy budou vyuţívány při propagaci Ústavu územního rozvoje a Ministerstva pro 

místní rozvoj. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: dle potřeby 

Skutečná:  376 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 

 

 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Číslo úkolu: A.2.4/ÚP 

Název úkolu:  17. konference o územním plánování a stavebním řádu MMR 

na téma: "Udržitelný rozvoj území a jeho souvislosti" 

Doba řešení:  březen - září 2009 

Charakter úkolu:  operativní úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová    

Garant ÚÚR:  Silvie Juránková 

Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Tamara Blatová, 

Ing. arch. Miriam Blaţková, Ivana Divišová, Ing. arch. Hana Halasová, 

Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana 

Hurníková, PhDr. Lenka Jeţková, RNDr. Vladimíra Labounková, 

Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková, 

Zdeňka Peťová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová, 

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. Daniel 

Rychlý, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Marie Tomíšková, 

Mgr. Robert Veselý, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Pomoc při organizačním zajištění 17. konference o územním plánování a stavebním řádu MMR ve 

Znojmě ve dnech 17. – 18. září 2009 dle poţadavků zadavatele. 

V rámci organizačního zajištění proběhla příprava pozvánky na konferenci, příjem závazných 

přihlášek, kontrola plateb účastnických poplatků, příprava materiálů, zajištění občerstvení, obědů, 

příprava technického zázemí v hotelu Dukla ve Znojmě, příprava prezenční listiny, příprava 

prezentace publikační činnosti ÚÚR a dalších potřebných podkladů.  

Dále bylo poţadováno ze strany OÚP MMR zpracování informativních posterů k územně 

analytickým podkladům, k evidenci územně plánovací dokumentace, k Politice územního rozvoje, 

k monitoringu dotací v rámci programů podpory bydlení, cestovnímu ruchu a kulturnímu dědictví, 

k monitoringu památek UNESCO, k průměrným cenám technické a dopravní infrastruktury, 

k monitoringu komunálního bydlení, k Principům a pravidlům územního plánování, k Portálu 

územního plánování, ke Slovníku územního plánování, k metodikám ke stavebnímu zákonu 

a k prováděcím vyhláškám, ke konzultačnímu středisku ke stavebnímu právu, aj., které byly 

vystaveny v předsálí na panelech v průběhu konference. 

Zástupci ústavu se podíleli aktivně na programu konference a přispěli přednáškami na téma „Vývoj 

pokrytí území ÚPD“ a „Politika územního rozvoje, nový nástroj územního plánování“. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

 Zabezpečení činnosti organizačního garanta; 

 24 ks informativních posterů;  

 přednášky na konferenci; 

 informace o konferenci byla zveřejněna v časopise Urbanismus a územní rozvoj v čísle 1-2/2009; 

 článek o 17. konferenci ÚP a SŘ je zveřejněn v časopise Urbanismus a územní rozvoj v čísle 

6/2009. 
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Využitelnost výstupu:  

Některé podklady pro přípravu panelů pro prezentaci činnosti ÚÚR na 17. konferenci o územním 

plánování a stavebním řádu byly uveřejněny v příloze časopisu Urbanismus a územní rozvoj 

č. 5/2009 – 15 let ÚÚR (1994 – 2009).   

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Další konference se bude periodicky konat za dva roky, tzn. v roce 2011. 

Kapacita ÚÚR v hodinách: 

Plánovaná: 400 hod. 

Skutečná:  866 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

S ohledem na zpracování cca 24 ks posterů bylo nutné navýšit kapacitu hodin a rozšířit řešitelský 

tým. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.2.5/ÚP 

Název úkolu:  Vypořádání práv a povinností k pozemkům 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  operativní úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Ing. Monika Nováková 

Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Mgr. Igor Najman, 

Ing. Alena Navrátilová, Ing. Zdeněk Vích, CSc., Dana Vítková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: Ing. Miroslav Rosmanit 

Mgr. Alena Urbánková 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem úkolu je majetkoprávní vypořádání akcí komplexní bytové a účelové výstavby po zrušených 

Krajských inţenýrských organizacích. Vypořádání se týká nemovitostí, které jsou doposud evidovány 

v katastru nemovitostí jako vlastnictví státu a právo hospodařit s majetkem státu přísluší ÚÚR. 

Počet vyřazených pozemků v roce 2009:  54 

Počet zařazených pozemků v roce 2009:  12 

V roce 2009 bylo zpracováno: 

Ve prospěch jiných organizačních sloţek státu: 

 8 darovacích smluv, 

 2 smlouvy o převodu práv,  

 13 souhlasných prohlášení. 

Ve prospěch nestátních subjektů: 

 11 kupních smluv,  

 3 nájemní smlouvy.    

Některé smlouvy byly zapsány do katastru nemovitostí, jiné jsou v jednání, nebo je ještě potřeba 

schválení příslušného ministerstva. Dále bylo pokračováno v jednáních u 7 smluv z roku 2008. 

V souvislosti s vypořádáním nemovitostí vykonával ÚÚR i další činnosti, vyplývající z vlastnictví 

majetku. Jednalo se zejména o narovnávání vztahů spojených s duplicitním vlastnictvím některých 

pozemků, zjišťování oprávněnosti poţadavků na zápis nových pozemků do vlastnictví ÚÚR, 

vyjadřování se k realizacím staveb na sousedních pozemcích, vyřizování vytýčení hranic pozemků, 

vyhledávání dokumentů v archivu po r. o. Inka, vypracování smluv o zřízení věcného břemene, 

zajištění údrţby porostů na pozemcích ve vlastnictví ÚÚR, zajištění údrţby pozemků ve vlastnictví 

ÚÚR, odstranění nepořádku. 

Nadále pokračoval soudní spor o poskytnutí náhrady ţalobcům Gutberger, Pavelková, Pavelka za 

vykoupené pozemky.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Smlouvy a ostatní dokumentace k úkolu jsou archivovány v ÚÚR. Převody vlastnictví jsou zapsány 

v katastru nemovitostí. 

Využitelnost výstupu:  

Vypořádání práv a povinností k nemovitému majetku po zrušených Krajských inţenýrských 

organizacích. 
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Nadále pokračovat ve vypořádávání práv a povinností k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví 

České republiky a právo hospodaření je v katastru nemovitostí zapsáno na ÚÚR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 500 hod. 

Skutečná:  1 356 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na: 

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   424 795 Kč 
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Číslo úkolu: A.3.1/RP 

Název úkolu:  Činnost národního kontaktního místa ESPON 

Doba řešení:  leden - prosince 2009 

Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 

Zadavatel Odbor evropské územní spolupráce MMR 

Garant MMR:  Bc. Jana Huberová  

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Lubor Fridrich 

Řešitelé:  Ivana Divišová, Ing. arch. Jana Hurníková, Mgr. Kateřina Kuchařová, 

Ing. Petr Martykán, Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková, 

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   

Činnost národního kontaktního místa ESPON v souvislosti s probíhajícím programem ESPON 2013 

zahrnujícím země EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Island.  

Spolupráce s národním koordinátorem ESPON  (OEÚS MMR). 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Konzultace; propagace programu – časopis U&ÚR; aktualizace informační broţury o programu 

ESPON 2013; nová informační broţura „ESPON – vědecké nástroje“ překlad přehledu projektů 

ESPON2013; otevřený seminář ESPON v Praze (červen 2009); příprava posteru pro tento seminář; 

setkání ECPs v Bruselu a Praze; Info Day v Bruselu (září 2009); seminář ESPON  a setkání ECPs 

v Malmö (prosinec 2009); průběţné překlady bulletinů ESPON Newsletter a dalších relevantních 

materiálu programu ESPON; spolupráce na přípravě a realizaci semináře pro potenciální projektové 

partnery (Brno, říjen 2009); podpora účasti českých projektových partnerů v aktuální výzvě 

programu. 

Využitelnost výstupu:  

Je tematicky spojena s jednotlivými projekty programu ESPON – pasivně (projekty jsou vyuţitelné 

pro veřejnou správu, univerzity, výzkumná pracoviště projekční kanceláře i jednotlivce) i aktivně 

(české subjekty se mohou podílet na jednotlivých vyhlášených projektech programu jako partneři 

v rámci nadnárodních projektových skupin). Vyuţitelnost výsledků programu ESPON je průběţná 

(www.espon.eu).     

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Výsledky ukončených projektů slouţí mimo jiné jako podklad pro budoucí účast ÚÚR 

v nadnárodních síťových aktivitách (priorita 4) programu ESPON 2013 a v relevantních oblastech 

souvisejí s činností ústavu. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 200 hod. 

Skutečná:     924 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Původně (v roce 2008) plánované vyhlášení výzvy a účasti v nadnárodních síťových aktivitách, 

kterých se ústav měl účastnit, bylo Koordinační jednotkou posunuto do roku 2010. 

 

 

http://www.espon.eu/
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Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.3.2/ÚP 

Název úkolu:  Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 

Zadavatel Odbor územního rozvoje MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Martin Tunka, CSc. 

Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Činnost ÚÚR jako informačního střediska pro vlastní potřeby a potřeby MMR ve vazbě na a pro 

řešení poţadavků následujících mezinárodních institucí – EU, OECD a Rada Evropy. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

V říjnu 2009 bylo provedeno posouzení 1. návrhu Moskevské deklarace (dokument CEMAT, Rada 

Evropy) za ČR – dokument byl k dispozici v anglickém a francouzském jazyce, rozsah materiálu cca 

8 stran (zadavatel: Ing. arch. Petr Kalivoda, OÚP MMR; zpracovatel: Mgr. Robert Veselý). 

Garant ÚÚR zpracovává za kaţdé pololetí roku zprávu o činnosti na úkolu. Jednotlivé výstupy jsou 

dostupné u zpracovatele a zadavatele. 

Využitelnost výstupu:  

Zpracované materiály slouţí MMR pro vykonávání jeho aktivit ve vztahu k EU, OECD a Radě 

Evropy (zejména CEMAT). Dále slouţí pracovníkům MMR a ÚÚR při zpracování relevantních 

úkolů, např. Politiky územního rozvoje ČR. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Z důvodu nízkého počtu poţadavků ze strany zadavatele nebude tato činnost vykonávána od roku 

2010 jako samostatný úkol, ale je převedena do úkolu  A.3.4/ÚP Mezinárodní aktivity. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 300 hod. 

Skutečná:      8 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Nízký počet poţadavků (pouze jeden) ze strany zadavatele. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.3.3/ÚP 

Název úkolu:  Společný dokument územního rozvoje států V4, Bulharska a Rumunska 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 

Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 

Řešitelé:  Mgr. Kateřina Kuchařová, Ing. Petr Martykán, Mgr. Igor Najman, 

Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Hana Šimková, 

Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Práce na Společném dokumentu územního rozvoje států V4+2 (dále jen společný dokument) započaly 

jiţ v roce 2008, nejednalo se však o samostatný úkol, nýbrţ tato činnost byla zařazena pod úkol 

A.3.4/ÚP Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity. 

Společný dokument vzniká ve spolupráci šesti zemí – Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, 

Rumunska a Slovenska. Zabývá se tzv. rozvojovými póly, rozvojovými osami a dopravními sítěmi. 

Jeho cílem je koordinace územního rozvoje, a to na základě: 

 vymezení a jednotného vyjádření rozvojových pólů, rozvojových os a dopravních sítí na území 

států V4+2 vyplývající z platných národních a evropských rozvojových dokumentů 

a mezinárodních dohod; 

 identifikace přeshraničních nenávazností rozvojových os a přeshraničních nenávazností v rámci 

jednotlivých dopravních sítí na území států V4+2, tedy poukázání na bariéry narušující 

polycentrický rozvoj a územní soudrţnost na území států V4+2. 

Iniciátorem zpracování společného dokumentu byl OÚP MMR a koordinátorem a hlavním 

zpracovatelem je ÚÚR ve spolupráci s OÚP MMR. 

Příprava společného dokumentu se uskutečňuje prostřednictvím tzv. Řídící skupiny sloţené 

ze zástupců ministerstev jednotlivých zemí zodpovědných za územní rozvoj, a dále v rámci tzv. 

Pracovní skupiny, která je sloţena z expertů jednotlivých zemí na problematiku územního rozvoje 

a územního plánování.  

V průběhu zpracování společného dokumentu se v roce 2009 uskutečnila tři jednání řídící skupiny 

(červenec 2009 – Varšava, říjen 2009 – Budapešť, prosinec 2009 – Praha) a jedno jednání pracovní 

skupiny (červenec 2009 – Brno). 

Výstup, dostupnost výstupu:  

V roce 2009 byl zpracován 2., 3. a 4. návrh společného dokumentu.  

Všechny výstupy jsou dostupné u garanta úkolu za MMR a ÚÚR.  

Využitelnost výstupu:  

Práce na společném dokumentu jiţ dnes představují prohloubení spolupráce šesti států v oblasti 

územního rozvoje za účelem jeho koordinace. 

Společný dokument bude vyuţit zejména jako: 

 podklad pro práci na úrovni EU a V4+2, a to jako: 

 zdroj argumentů pro státy V4+2 v debatě v otázkách politiky územního rozvoje, politiky 

soudrţnosti a dopravní politiky; 

 podklad pro aktualizaci evropských dokumentů – např. TEN-T, Stav a perspektivy území EU 

aj., Územní agenda EU; 

 příklad implementace Územní agendy EU v určité části Evropy; 
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 podklad pro aktualizaci národních dokumentů územního rozvoje, ale také i regionálního rozvoje a 

rozvoje dopravních sítí. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Společný dokument by měl být dokončen v prvním čtvrtletí roku 2010. V roce 2010 by měly být 

zprovozněny internetové stránky společného dokumentu. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 200 hod. 

Skutečná:  1 538 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Kapacita potřebná pro organizaci a koordinaci prací, zpracování jednotlivých návrhů společného 

dokumentu, ale i na překlady z českého do anglického jazyka a obráceně byla vyšší, neţ se 

předpokládalo při tvorbě zadávacího listu. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Číslo úkolu: A.3.4/ÚP 

Název úkolu:  Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní 

aktivity 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  stálá činnost, zahraniční spolupráce 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  Mgr. Kateřina Kuchařová, Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Petr Martykán, 

Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. Jaromír Stejskal, Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Pomoc při rozšiřování informací ze zahraničí pro odbornou veřejnost, získávání poznatků pro řešení 

dalších úkolů, udrţování mezinárodních kontaktů v oborech činnosti ústavu. V rámci úkolu byla 

pořízena řada odborných překladů a uskutečněno několik zahraničních pracovních cest na odborné 

akce. V rámci úkolu byl dále zpracován: 

- přehled schválené a rozpracované ÚPD obcí a krajů v ČR – příprava a předání digitálních dat 

pro mezinárodní výzkumný projekt GLOWA-Elbe III. Projekt GLOWA-Elbe zkoumá vliv 

klimatických a sociálně ekonomických změn na celkový reţim vodních poměrů a vyuţití vody 

v povodí Labe. Data byla předána Technické univerzitě v Berlíně, která se v rámci projektu 

zabývá tematickým okruhem zaměřeným problematiku vzájemného působení mezi měnícím 

se vyuţitím území a vodním reţimem; 

- podklad pro tisk anglického překladu „Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí.  

Na základě úkolu „Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí“, ukončeného v roce 2008, se ve 

sledovaném období začal připravovat se slovenskou stranou „Projekt Pomoraví“. Bylo uskutečněno 

vstupní jednání, vymezeno moţné řešené území a dohodnut základní směr řešení tohoto úkolu. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Materiály v knihovně ÚÚR, překlady v ÚÚR a na MMR, pololetní zprávy o úkolu u zpracovatele 

a zadavatele. 

Využitelnost výstupu:  

Pro práci v ÚÚR, na MMR a pro rozvoj mezinárodní spolupráce. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Vzhledem k potřebě této stálé činnosti byl úkol zařazen do plánu práce na rok 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 800 hod. 

Skutečná:  1 839 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.3.5/ÚP 

Název úkolu:  Činnost informačního střediska IFHP pro Českou republiku 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 

Garant ÚÚR:  Ing. Jaromír Stejskal      - do 30. června 2009 

Ing. Zdeněk Vích, CSc.  - od 1. července 2009  

Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. arch. Lubor Fridrich, Ing. Petr Martykán, 

Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Eva Rozehnalová, Dana Vítková, 

Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: Ing. Jaromír Stejskal 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Převáţná část práce byla soustředěna na uspořádání Mezinárodní výroční konference IFHP 2009 

(Mezinárodní federace pro bydlení a plánování), uskutečněné 24. - 27. května 2009 v Mikulově 

na téma „Cestovní ruch – současné a budoucí výzvy pro územní rozvoj“. 

Konference shrnula šest let činnosti pracovní skupiny IFHP. Byla na ni formou případových studií 

podrobněji projednávána tato dílčí témata: 

a) Turisté v historických městech – nepřátelé nebo rychlá cesta k prosperitě? 

b) Udržitelný cestovní ruch v kulturní krajině, 

c) Plánování cestovního ruchu jako nástroj ekonomického rozvoje. 

Dále byla činnost Focal Point IFHP v ČR zaměřena na vypořádání všech závazků z proběhnuvší 

konference, na Příspěvek do sborníku Latest Developments – Urban Technologies for Sustainability, 

účastí na kongresu IFHP v Berlíně ve dnech 4. – 9. 9. 2009 (zasedání Byra a Rady IFHP, moderování 

odb. workshopu Mobility a účast na kongresovém programu), účastí na zasedání EXCO IFHP v Portu 

(Portugalsko) ve dnech 16. – 18. 10. 2009. Dále bylo projednáváno konání semináře „Městské 

technologie–závěry berlínského kongresu IFHP“ s moţností uskutečnění v 1. čtvrtletí 2010 v Brně. 

Využitelnost výstupu:  

Výstup z konference je uveřejněn na http://www.uur.cz/default.asp?ID=3119 a na www.ifhp.org, kde 

jsou rovněţ uvedeny další výstupy z činnosti Mezinárodní federace pro bydlení a plánování - IFHP.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol byl zařazen do plánu činnosti ÚÚR i v roce 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 000 hod. 

Skutečná:     602 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Pro II. pololetí 2009 byla uzavřena smlouva o zastoupení ÚÚR jako Focal Point IFHP 

s Ing. Jaromírem Stejskalem.  

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   202 637 Kč 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3119
http://www.ifhp.org./
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Číslo úkolu: A.3.7/BP 

Název úkolu:  NUO - HABITAT 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 

Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 

Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blaţková 

Řešitelé:  Mgr. Kateřina Kuchařová, Ing. Petr Martykán, Ing. Alena Navrátilová, 

Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Byla udrţována a aktualizována národní internetová stránka;   zajímavosti byly stahovány ze stránek 

UNCHS (Habitat), přeloţeny a prezentovány na naší www stránce.   

Pro časopis Urbanismus a územní rozvoj byl zpracován článek věnovaný UN-HABITAT. 

Výběr příkladů Best practices byl průběţně překládán a jejich prezentace se zveřejňovala na www 

NUO-HABITAT. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Článek v časopise Urbanismus a územní rozvoj věnovaný problematice Agendy HABITAT.  

Informační www stránky UN-HABITAT - http://www.uur.cz/default.asp?ID=492. 

Využitelnost výstupu:  

Především pro obce, investory, širokou veřejnost atd. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Udrţovat a aktualizovat národní internetovou stránku. 

Zpracovávat články pro Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy HABITAT.  

Evidovat, vyhodnocovat a připravovat materiál pro nejlepší příklady rozvoje sídel a bydlení 

do soutěţe Mezinárodní cena města Dubaje (Best Practices Dubaj 2012). 

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. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 400 hod. 

Skutečná:  365 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 

 

 

 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=492


29 

 

Číslo úkolu: A.3.9/ÚP 

Název úkolu:  Účast na projektu v rámci SPA-CE.NET 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 

Garant ÚÚR:  Ing. Igor Kyselka, CSc. 

Řešitelé:  Mgr. Kateřina Kuchařová, Ing. Petr Martykán, Ing. Ludmila Rohrerová 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Rozvoj spolupráce, výměny zkušeností, poznatků v oblasti prostorového plánování a definice 

společných zájmů, plánovacích přístupů a strategií na středoevropské úrovni. 

Komentář:  

1. Průběţná spolupráce 

 Probíhala spolupráce s partnerskými zahraničními institucemi dle aktuální potřeby, především 

informace o aktivitách, konferencích, workshopech 

2. Příprava společných projektů 

- „Benchmarking přeshraniční spolupráce“ z programu ESPON (únor 2009) 

3. Aktivní účast na konferenci Spa-ce.net v Bratislavě – září 2009 

 Probíhala Příprava příspěvku „Řešení regionálních disparit mezi marginálními venkovskými 

regiony a rozvinutějšími regiony v zázemí velkých měst“ pro výroční konferenci Spa-ce.net 

„Regionální disparity a územní soudržnost“. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

 Zpráva o plnění úkolu k 1.6.2009 (Digarch ÚÚR); 

 Příspěvek na výroční konferenci "Regionální disparity mezi vybranými marginálními 

venkovskými regiony (s vysokou přírodní a krajinnou diverzitou) a rozvinutějšími 

suburbánními regiony" (Digarch ÚÚR); 

 Zpráva o plnění úkolu k 1.10.2009 (Digarch ÚÚR); 

 Zápis z KD 7.10.2009 (Digarch ÚÚR). 

Využitelnost výstupu:  

Příspěvek z výroční konference je dílčím výstupem, který má význam pro rozpracování dalších témat 

středoevropské přeshraniční spolupráce. Jde o velmi aktuální téma v postupně se sjednocující Evropě 

mezi starými i novými, členskými i nečlenskými státy EU. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Z příspěvků bratislavské konference vyplývá řada praktických podnětů k úspěšné, plodné a 

všestranné mezinárodní spolupráci, které mohou být předmětem  připravovaných společných projektů 

v rámci Spa-ce.net . 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 500 hod. 

Skutečná:  327 hod. 
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Zdůvodnění rozdílu: 

Kapacit překladatelů ÚÚR bylo vyuţito minimálně s ohledem na to, ţe zahraniční projekt nebyl proti 

očekávání dosud zahájen.  

Náklady na:  

OOV: 1 500 Kč 

Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.4.1/ÚP 

Název úkolu:  Evidence územně plánovací činnosti 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  RNDr. Jan Jeţek 

Garant ÚÚR:  Ing. Michal Artim 

Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Mgr. Marek Chmelař, Ing. Daniel 

Rychlý, Dana Vítková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Průběţná evidence a aktualizace údajů o postupu pořizování ÚPD a ÚPP obcí a krajů, průběţná 

evidence ploch zastavitelného území vymezených schválenou ÚPD ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti a v souladu s metodikou OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při 

evidenci územně plánovací činnosti v platném znění. Údrţba databáze a vývoj aplikací pro 

správu systému a publikaci dat. 

V roce 2009 pokračovalo projektové a programovací řešení úloh souvisejících s publikací dat ze 

systému Evidence:  

 do projektované i fyzické struktury nové databáze DAS2007 byly pro podporu projektovaných 

a programovaných výstupů vloţeny další nové tabulky a poloţky; byla ověřována jejich funkčnost; 

 nad novou databází DS_DATA byly vytvářeny a testovány nové SQL skripty; 

 projektově a programově byl řešen balík aplikačních úloh SQLUlohy, slouţící zejména pro 

zabezpečení tvorby výstupů pro ročenku, úkoly řešené ÚÚR a dle poţadavků MMR, KÚ, ČSÚ aj., 

probíhalo testování a ladění úloh; 

 byl dopracován nový vzhled webové aplikace iKAS a nad databází DAS2002.mdb byla ověřována 

její funkčnost; 

 průběţně byla aktualizována dokumentace projektu; 

 v souvislosti s HW změnami v infrastruktuře IT na ÚÚR (výměna firewallu a výměna webového 

serveru) byla provedena operativní aktualizace programů SQLServis, SQLUlohy a kaţdodenně 

spouštěných úloh nad databází (noční export pro KÚ, Ţurnál).  

Průběţně probíhala správa dat: 

 kontrola a odstraňování dokumentací označených ke smazání; 

 aktualizace přístupových práv pracovníků pověřených editací dat na základě poţadavků KÚ, 

průběţná aktualizace kompletního seznamu pověřených pracovníků; 

 opravy chybných dat zjištěných v rámci kontroly výstupů pro ročenku. 

Proběhlo opakované školení pověřených pracovníků Královéhradeckého kraje v práci s aplikací iLAS 

se zaměřením na vkládání dat územních a urbanistických studií. Pověřeným pracovníkům byly 

průběţně telefonicky a e-mailem poskytovány konzultace. 

K plánovanému termínu 30. 6. 2009 byla na www publikována tabulková část Ročenky 2008 (stav 

k 31.12.2008). Grafická část a statistika byly publikovány v posunutém termínu 31. 8. 2009.  V rámci 

přípravy Ročenky 2008 byly testovány úlohy pro zpracování její tabulkové, statistické i grafické 

části.  
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Výstup, dostupnost výstupu:  

Webové aplikace k on-line provozování systému evidence iLAS, iKAS: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=966. 

Ročenka 2008: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3374. 

Využitelnost výstupu: 

Výstupy úkolu jsou určeny veřejné správě (především orgánům územního plánování), odborné 

i ostatní veřejnosti. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v projektových a programovacích pracích na webových aplikacích iLAS a iKAS, 

v neposlední řadě pak na balíku servisních úloh SQLServis pro správu databáze. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 4 500 hod. 

Skutečná:  3 522 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Vzhledem k operativním pracím členů řešitelského týmu ÚÚR na jiných úkolech (např. vyplývajících 

z pověření Ing. arch. Zdenky Hladišové, CSc. zastupováním funkce ředitelky), nebyly plánované 

hodiny vyčerpány. 

Náklady na: 

OOV: --- 

Smlouva o dílo: --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=966
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3374
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Číslo úkolu: A.4.2/ÚP 

Název úkolu:  Portál územního plánování 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  RNDr. Jan Jeţek 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 

Ing. Alena Navrátilová, Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. Daniel Rychlý, 

Ing. Zdeněk Vích, CSc., Dana Vítková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Portál územního plánování (dále Portál ÚP) je v provozu od roku 2003 (viz výroční zprávy 

z předcházejících let). Cílem úkolu je vytvářet otevřený, průběţně aktualizovaný a bezpečný systém 

odkazů na relevantní informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak 

z činností ÚÚR, tak externích zdrojů. Systém je určen pro subjekty státní správy, subjekty 

samosprávy, profesní a odbornou veřejnost.   

Portál ÚP ke dni 16. 12. 2009 obsahuje 1922 URL adres a dle údajů TOPlistu (on-line počítadla 

a statistiky přístupů na stránky) ho navštívilo 209 739 návštěvníků (od 23. 5. 2005). 

V 1. pololetí roku 2009 byla nově zpracována a dokončena aktualizace sekce odkazů Nástroje 

územního plánování v České republice – Územně plánovací podklady (ÚPP), politika územního 

rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD). Dále ÚPD a ÚPP krajů – odkazy na ÚAP 

krajů, ZÚR krajů, evidenci iKAS a ÚPD a ÚPP obcí – odkazy na ÚAP ORPů, ÚPD ORPů, evidenci 

iLAS. Byla provedena aktualizace odkazu Mezinárodní souvislosti – Územně plánovací nástroje na 

celostátní úrovni v zemích EU a aktualizace odkazu Orgány územního plánování – Obce a Orgány 

územního plánování – Kraje. 

Ve 2. pololetí probíhala údrţba a aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích. 

Dále v souvislosti se spuštěním nových portálů Ministerstva pro místní rozvoj byla provedena 

aktualizace provázanosti Portálu ÚP na portály MMR – Ministerstva pro místní rozvoj, Strukturálních 

fondů Evropské unie, Portálu o veřejných zakázkách a koncesích (cca 100 odkazů).  

Samostatnou částí úkolu bylo začlenění Portálu ÚP do projektů Smart Administration (regulační 

reforma a efektivní veřejná správa). Tato úloha bude dále řešena v rámci úkolu Konzultační 

a poradenská činnost pro veřejnou správu.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Webová stránka Portál územního plánování – http://portal.uur.cz/.  

Prezentace na panelu na 17. konferenci o územním plánování a stavebním řádu 09/2009. 

Prezentace v příloze časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009 – 15 let ÚÚR.   
Dostupnost – http://portal.uur.cz/, www.uur.cz , http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Kontakty-Odkazy. 

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. 

 

 

 

 

http://portal.uur.cz/
http://portal.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Kontakty-Odkazy
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Kontakty-Odkazy
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol bude pokračovat v roce 2010. 

Portál územního plánování je potřeba nadále udrţovat a doplňovat informacemi o územním 

plánování, o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech (pomoc úřadům 

územního plánování v rámci ČR) v návaznosti na stávající legislativu (stavební zákon).  

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 200 hod. 

Skutečná:     732 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Vzhledem k pracím garanta ÚÚR na jiných úkolech – příprava panelů na 17. konferenci o územním 

plánování a stavebním řádu 08-09/2009 a příprava přílohy časopisu Urbanismus a územní rozvoj 

č. 5/2009 – 15 let ÚÚR – nebyly plánované hodiny vyčerpány. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.4.3/ÚP 

Název úkolu:  Monitoring Sbírky zákonů 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

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, jeţ jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů, jejich posuzování z pohledu 

dopadů a poţadavků 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 – 6/2009. 

Využitelnost výstupu:  

Vybrané zákony opatřené komentářem a uveřejněné v časopisu Urbanismus a územní rozvoj, slouţí 

pro všeobecný právní přehled čtenářů, kteří přicházejí do styku se záleţitostmi územního plánování. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol byl zařazen do plánu činností na rok 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 450 hod. 

Skutečná: 315 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Rozsah práce byl menší, neţ se předpokládalo při zadání úkolu. 

Náklady na: 

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.4.4/RP 

Název úkolu:  Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 

Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 

Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 

Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Igor 

Kyselka, CSc., Ing. Monika Nováková, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., 

Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. Daniel Rychlý, Ing. arch. Hana Šimková, 

Ph.D., Ing. Zdeněk Vích, CSc., Dana Vítková  

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

 Provozování informačního systému mikroregionů / registru GIS  

- Nově vzniklé mikroregiony byly do IS doplňovány manuálně, na základě jiţ navázané 

spolupráce s jednotlivými kraji. 

- Ostatní mikroregiony byly On-line aktualizovány prostřednictvím webových aplikací.  

- V případě potřeby byly aktualizace zaloţené databáze mikroregionů a aktualizace pasportů 

jednotlivých mikroregionů prováděny manuálně zástupcem ÚÚR. 

 Z databáze jsou zpracovávány kartografické výstupy a prezentovány na stránkách www stránkách 

ÚÚR. 

 Dokončení metodiky pro zpracování rozvojových dokumentů mikroregionů a její vydání v tištěné 

podobě v nákladu 500 ks.  Metodika bude pouţita jednotlivými mikroregiony ČR jako doporučení 

pro zpracovatele rozvojových dokumentů na úrovni mikroregionů. 

 Uspořádání semináře k problematice mikroregionů pro zástupce mikroregionů a krajů 

v Pardubicích. Na tomto semináři byly mimo jiné prezentovány výstupy úkolu. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

- Prezentace aktualizované databáze mikroregionů na www stránkách ÚÚR 

  http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472.  

- Metodická příručka pro zpracování rozvojových dokumentů mikroregionů byla předána 

na jednotlivé krajské úřady a vybrané mikroregiony, byla rovněţ k dispozici na semináři 

pro mikroregiony, který se konal 2.12.2009 v Pardubicích. 

Na poţádání je příručka distribuována na vysoké školy, CHKO, výzkumné a vědecké ústavy atd. 

podle konkrétního projeveného zájmu. 

- Výstupy ze semináře k problematice mikroregionů pro zástupce krajských úřadů a mikroregionů 

jednotlivé referáty a fotodokumentace je stejně jako v případě předešlých dvou ročníků 

k dispozici na www stránkách ÚÚR na adrese http://www.uur.cz/default.asp?ID=3453.  

Využitelnost výstupu:  

- Veřejně přístupná a pravidelně aktualizovaná databáze mikroregionů je zdrojem informací 

o mikroregionech ČR pro široký okruh uţivatelů.  

       Z databáze jsou zpracovávány kartografické výstupy a prezentovány na stránkách www 

stránkách ÚÚR. 

- Uspořádání III. ročníku Semináře k problematice mikroregionů pro zástupce mikroregionů 

a krajských úřadů bylo hodnoceno ze strany účastníků pozitivně. Účelem bylo zejména předání 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3453
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zkušeností zástupců MMR, krajů, odborných firem a vysokých škol v oblasti práce 

s mikroregiony a zároveň prezentace výstupů ÚÚR v oblasti monitoringu mikroregionů ČR 

a seznámení s metodickou příručkou pro zpracování rozvojových dokumentů mikroregionů.   

- Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů bude 

pouţita jednotlivými mikroregiony ČR jako doporučení pro zpracovatele rozvojových 

dokumentů na úrovni mikroregionů.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

- Provozovaná databáze v podobě GIS bude pravidelně aktualizována a z databáze budou 

zpracovány grafické výstupy v podobě kartogramů.  

- Bude uspořádán 4. ročník semináře pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů, který bude 

věnovaný hlavně rozvojovým projektům na úrovni mikroregionů.  

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 400 hod. 

Skutečná:  1 165 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Práce v GIS, i kdyţ se vztahovaly k tomuto úkolu, byly vykazovány na úkol IÚ 52 Aplikace GIS. 

Náklady na:  

OOV:    9 000 KČ 

Smlouva o dílo:  -- 
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Číslo úkolu: A.4.5/RP 

Název úkolu:  Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické 

infrastruktury ve venkovských obcích 

Doba řešení:  leden - září 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 

Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 

Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Řešitelé:  Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: Pöyry Enviroment, a. s., Brno 

RTS, a.s., Brno 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Kaţdoroční 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. 

Zpracována je cenová úroveň technické infrastruktury (zásobování vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, veřejné osvětlení, obecní rozhlas 

a zemní práce, vč. příkladu elektronických komunikací) a dopravní infrastruktury včetně veřejné 

zeleně za rok 2009. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Publikace je uveřejněna na www stránkách ÚÚR – http://www.uur.cz/default.asp?ID=900 – v tištěné 

podobě je u garantů úkolu (MMR a ÚÚR) a v knihovně ÚÚR. Tato publikace obsahuje cenové údaje 

za vybrané systémy infrastruktury včetně veřejné zeleně, a to v tabulkovém uspořádání vč. doplnění 

schematických řezů ukládání sítí, skladby komunikací a situačních schémat veřejné zeleně. 

Příručka v tištěné podobě byla v roce 2009 poskytnuta MZe. Aktuální informace o tomto úkolu 

proběhla v časopise „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 5/2009". 

Využitelnost výstupu:  

Publikace je určena pro samosprávy obcí a publikace můţe být vyuţitelná i pro projektanty, kteří 

zpracovávají obcím dokumentace investičních akcí, a to např. i pro rozvojové plochy bydlení ve 

městech. Cenové ukazatele vyuţívají např. cenoví odhadci, některé vysoké školy (ČVUT Praha, VUT 

Brno). 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Jednotkové ceny uvedené v příručce umoţňují sestavování rámcových rozpočtů za danou 

problematiku a mohou tak být pro obce vodítkem jak při sestavování rozpočtů obcí za investiční akce, 

tak i při výběrových řízeních na dodavatele výstavbových akcí. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 850 hod. 

Skutečná:  837 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   54 100 Kč 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=900
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Číslo úkolu: A.4.6/RP 

Název úkolu:  Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 

Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 

Garant ÚÚR:  Ing. Monika Nováková 

Řešitelé:  RNDr. Vladimíra Labounková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Aktualizace údajů o obcích s rozšířenou působností (ORP) a jejich zveřejnění na internetových 

stránkách ÚÚR.  

V 1. etapě řešení úkolu byly zpracovány a setříděny statistické údaje o ORP (rozloha, počet obyvatel, 

hustota obyvatel na 1 km
2
, počet obcí, apod.). V Registru ekonomických subjektů však došlo ke 

změně ve způsobu klasifikace. Řešení toho problému vyvolalo další otázky, týkající se zaměření, 

náplně a grafické podoby úkolu.  

Proto byla 2. etapa úkolu zaměřena na určení nové koncepce úkolu pro další léta. Na jednáních 

s garantem MMR bylo dohodnuto zaměření úkolu na zaměstnanost, rozšíření obsahu stávajících 

tabulek a doplnění nových, týkajících se základních údajů z oblasti zaměstnanosti. Nová bude 

i grafická podoba prezentace na www stránkách ÚÚR, která bude zohledňovat i geografické 

a kartografické vazby na jednotlivé kraje a uzemní identifikaci ORP v rámci ČR. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Na www stránkách ÚÚR budou publikována pouze data zpracovaná na základě nového zaměření 

úkolu. Předchozí časová řada (do r. 2009) bude dostupná v archivu českého webu Národní knihovny 

ČR. Na tuto skutečnost budou návštěvníci webu ÚÚR upozorněni.  

Využitelnost výstupu:  

Pro činnost MMR a jednotlivých ORP. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Od 1.1.2010 zaměřit úkol na sledování zaměstnanosti v ČR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 300 hod. 

Skutečná:  117 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Nedočerpání kapacity bylo způsobeno změnou v řešení 2. etapy úkolu. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.4.7/RP 

Název úkolu:  Monitoring indikátorů pro hodnocení realizace Strategie regionálního 

rozvoje 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 

Garant MMR:  Ing. Čeněk Teichmann 

Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 

Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. František Nantl, 

Ing. Monika Nováková, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Trvalé sledování a aktualizace indikátorů realizace Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR ČR), tj. 

zajištění úkolu daného usnesením Vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006. Pro zpracování zprávy o 

plnění SRR ČR je třeba zajistit trvalé sledování výše zmíněných indikátorů.  

Hlavním zdrojem indikátorů je ČSÚ, avšak data jsou získávána z celé řady jiných zdrojů, 

ministerstev, krajských úřadů, a dalších institucí.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

- Pravidelně aktualizovaná databáze indikátorů realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 

(indikátorů stanovených přílohou č. 3); ve formě tabulek.  

- Kartografické výstupy - zpracování vybraných indikátorů formou kartogramů a kartodiagramů. 

Výstupy jsou dostupné na MMR a ÚÚR.  

Prezentace zpracovaných výstupů na www stránkách ÚÚR na adrese 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3173 výslednou formou výstupů jsou tabulky a kartografická 

vizualizace dat. 

Využitelnost výstupu:  

- K zajištění úkolu daného usnesením Vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006, které ukládá 

ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s dotčenými ministry, předkládat vládě k projednání 

zprávu o plnění SRR ČR. Databáze indikátorů je vyuţitelná jako podklad pro zpracování této 

zprávy.  

- Databáze indikátorů je rovněţ vyuţitelná a v roce 2009 byla pouţita k provedení aktualizace 

analytické části Strategie regionálního rozvoje ČR.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pro zpracování zprávy o plnění SRR ČR je třeba zajistit trvalé sledování výše zmíněných indikátorů. 

Z tohoto důvodu se předpokládá pokračování úkolu v roce 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 700 hod. 

Skutečná:     495 hod. 

 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3173
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Zdůvodnění rozdílu: 

Na úkolu bylo čerpáno méně hodin oproti plánu. Důvodem byla skutečnost, ţe řada indikátorů 

z operačních programů není dosud oproti předpokladům k dispozici. Rovněţ skutečnost, ţe některé 

grafické výstupy byly zpracovávány kvůli problémům s instalací softwaru ArcMap aţ v lednu roku 

2010, způsobila méně čerpaných hodin v roce 2009. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.4.8/BP 

Název úkolu:  Monitoring komunálního bydlení 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 

Garant MMR:  Ing. Blanka Burdová 

Garant ÚÚR:  Ing. Dana Chlupová 

Řešitelé:  Mgr. Marek Chmelař, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila 

Rohrerová 

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, 23 statutárních a 30 dalších měst - obdoba roku 

2008. Prvním krokem byla práce na vytvoření dotazníku a konzultace jeho obsahu a formulace 

jednotlivých otázek mezi MMR a ÚÚR. Po shromáţdění všech vrácených odpovědí (100 % 

návratnost) řešitelé údaje vyhodnotili a vypracovali nejprve závěrečnou zprávu k úkolu, dále 

souhrnnou zprávu pro www stránky, článek do odborného časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ 

a souhrnnou zprávu v anglickém jazyce pro www stránky. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Závěrečná zpráva k úkolu č. A.4.8/BP „Monitoring komunálního bydlení“ byla předána zadavateli 

a je k dispozici i v ÚÚR (u garanta úkolu a v knihovně), současně je moţné 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 (2007, 2008)“ 

je zavěšena na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz) a bude uveřejněna v časopisu „Urbanismus 

a územní rozvoj“. Souhrnná zpráva v anglickém jazyce „Results of the 2009 Questionnaire Survey in 

the Developments of Selected Towns´ Municipal Housing Stock“ 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 vyuţíváno při hodnocení vývoje v oblasti 

bydlení. Webové stránky umoţňují informování respondentů i široké veřejnosti o postupu privatizace 

obecního bytového fondu a o dalších problémech, které se tohoto bytového fondu týkají.  

Českému statistickému úřadu byly předány tabulky „Přehled počtu obyvatel, všech bytů a obecních 

bytů (mimo nově postavených) v letech 1991 aţ 2008“ z letošního šetření a dále údaje týkající se 

ovlivnění privatizace obecního bytového fondu vstupem ČR do EU a způsobu prodeje bytů či domů.  

Pro dotazník „Výboru pro sociální ochranu“ rozeslaného jednotlivým členským státům EU na téma 

bezdomovectví a vyloučení z bydlení, který za ČR zastřešovalo MPSV a MMR odpovídalo pouze na 

dotazy týkající jeho kompetence, byly pro Odbor bytové politiky MMR přednostně zpracovány 

výsledky z letošního šetření týkající se ţádostí o pronájem obecních bytů a výpovědí z nájmu bytu. 

České exportní centrum Mnichov (ICC International Centre of Commerce GmbH), pověřené JUDr. 

Wagnerem, ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení, k celorepublikovému auditu bytového fondu se 

na Ústav územního rozvoje obrátilo se ţádostí o zaslání závěrečné zprávy z Monitoringu 

komunálního bydlení pro rok 2008 a dále o zaslání individuálních dat z Přílohy č. 2 k závěrečné 

zprávě k úkolu. 

V rámci výzkumného projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit podpořeného Ministerstvem pro místní 

rozvoj se na Ústav územního rozvoje obrátil Sociologický časopis s ţádostí o poskytnutí 

nejaktuálnějšího počtu obecních bytů, počtu neplatičů nájemného a výše dluhu v Praze (resp. 

v městských částech, kde šetření probíhá) a ve městech Středočeského kraje (konkrétně v Mladé 

Boleslavi, Kladně a Příbrami). Jednalo se o data potřebná pro zpracování otázky akutního sociálního 

vyloučení ve Středočeském kraji a v Praze.  

Údaje z letošního šetření byly vyuţity pro přednášku Komunální bydlení ČR na vybraném vzorku 

měst, zaměřené především na problematiku privatizace obecního bytového fondu a vývoj počtu 

neplatičů, na Mezinárodní konferenci "Průmysl a formy bytové výstavby", konané dne 20. října 2009 

v Praze. 

Zpráva v anglickém jazyce můţe být vyuţívána pro prezentaci České republiky za danou oblast 

v zahraničí. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol je zařazen do stálých činností ÚÚR, bylo dohodnuto, ţe dotazník pro rok 2010 bude upraven dle 

potřeb zadavatele úkolu a současně dle platné legislativy. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 2 250 hod. 

Skutečná:  2 028 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.4.9/ÚP 

Název úkolu:  Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: PhDr. Václav Váňa, ústřední pracoviště NPÚ, Praha 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem úkolu je soustavný monitoring územního rozvoje památkových lokalit zapsaných v Seznamu 

UNESCO dle  metodiky MK jako podklad periodické zprávy pro Výbor světového dědictví. 

Monitoring se provádí kaţdoročně dle obdobného dotazníku, takţe výsledky jednotlivých let jsou 

srovnatelné a je tak moţné sledovat průběh územního rozvoje lokalit. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstupem je aktualizace a doplnění údajů o územním rozvoji obcí, na jejichţ území je lokalita 

zapsaná do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Výstup obsahuje 2 části:  

 Soubor vyplněných a jednotně graficky upravených dotazníků jednotlivých obcí.  

 Souhrnné vyhodnocení vývoje měst s lokalitami UNESCO, jehoţ zpracování bylo zahájeno 

v prvním roce monitoringu (2000) a je na základě údajů v dotaznících doplňováno a vývoj je 

kaţdoročně hodnocen.  

Výstup je uloţen na MMR, na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu, v ÚÚR a na 

www stránkách ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Výsledky monitoringu územního rozvoje lokalit jsou součástí periodické zprávy o stavu památek 

UNESCO, kterou zpracovává Národní památkový ústav pro Výbor světového dědictví. Údaje 

o území jsou vyuţívány pro úkoly ÚÚR zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Monitoring by měl postupovat obdobným způsobem i v dalších letech, neboť pro zajištění pokladů 

k periodické zprávě z oblasti územního rozvoje není NPÚ profesně vybaven a příslušné obce 

v některých případech rovněţ ne. ÚÚR zajišťuje nejen jednotný obsah, ale i formu zjišťovaných 

údajů a jejich kaţdoroční vyhodnocení. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 500 hod. 

Skutečná:  282 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Vzhledem k pracovnímu vytíţení 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/BP 

Název úkolu:  Monitoring informací z médií o bytové politice 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel: Odbor bytové politiky MMR 

Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka  - do 28.9.2009 

Ing. Blanka Burdová   - od 29.9.2009  

Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová 

Řešitelé:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Dana Vítková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Získání informací o přístupech a zkušenostech obcí v ČR k řešení problematiky bydlení a ukládání 

těchto informací do internetové databáze. Sledovány a zaznamenány byly poznatky zaměřené na tyto 

okruhy: Privatizace obecních bytů; Neplatiči nájemného; Výše nájemného; Plány výstavby 

a realizace obecních bytů; Plány výstavby a realizace podporovaných bytů; Regenerace panelových 

sídlišť; Pronájem volných bytů; Celkový stav bytového fondu; Ceny bytů; Problematika menšin 

ve vztahu k bydlení; Sociální bydlení, bezdomovci; Zahraniční zkušenosti. 

Do databáze byly ukládány informace, které byly v roce 2009 zveřejněny v českých médiích. 

Jednotlivé záznamy v databázi mají podobu dokumentačního záznamu s anotací. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Databáze informací z oblasti bydlení je přístupná na internetové adrese www.uur.cz/vyberztisku/. 

Monitoring tisku, poskytovaný denně OBP MMR, je uloţen v digitálním archivu ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Databáze umoţňuje průběţnou evidenci informací o bytové politice obcí z monitoringu tisku 

poskytovaného MMR podle zvolených tematických okruhů. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Řešení úkolu bude pokračovat v roce 2010. Sledovaná témata budou upravena dle poţadavků OBP 

MMR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 750 hod. 

Skutečná:  561 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Plánovaná kapacita nebyla čerpána v plné výši z důvodu pozdějšího termínu podepsání zadávacího 

listu (25. 3. 2009). 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.4.11/BP 

Název úkolu:  Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení 

Doba řešení:  leden – prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel: Odbor bytové politiky MMR 

Garant MMR:  Ing. Eva Dubnová 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Řešitelé:  Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Marie 

Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Úkol navazuje na úkoly C.1/S5 Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení – I. etapa 

z roku 2007 a A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení – II. etapa z roku 

2008). 

Úkol poskytuje přehledy o výši poskytnutých dotací a počtu nájemních bytů pro příjmově vymezené 

skupiny a podporovaných bytů, na které byla poskytnuta dotace MMR a SFRB.  

Byly doplněny informační panely dotací MMR za roky 2007, 2008; souhrnný panel dotací SFRB 

za roky 2003 aţ 2007; byl zpracován souhrn všech státních dotací a počtů bytů v letech 2003 aţ 2008 

za MMR i SFRB za obce a kraje; byla zpracována prezentace v PowerPoint, která bude slouţit pro 

představení dotační politiky MMR v oblasti bydlení. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Informační panely (zalaminované, formát A1 mm) – schválené dotace Ministerstva pro místní rozvoj 

(MMR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) v rámci programů podpory bydlení v letech 2003 – 

2008.  

Krycí list + CD. Grafická prezentace v PowerPoint. 

Internetová prezentace – www.uur.cz – územní rozvoj – bytová politika – podpora bydlení.  

Dostupnost – garant OBP MMR, garant ÚÚR, digitální archív ÚÚR, internetová prezentace. 

Využitelnost výstupu:  

Výsledky úkolu budou vyuţitelné při prezentaci činnosti Odboru bytové politiky Ministerstva pro 

místní rozvoj (MMR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) a ke zvýšení povědomí o státních 

dotačních programech, zaměřených na podporu výstavby bytů.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol bude v roce 2010 pokračovat přehledem dotací na výstavbu a rekonstrukce do oblastí 

postiţených povodněmi (1997, 2002, 2006, 2009). Rozsah jednotlivých roků bude záviset 

na dostupnosti vstupních údajů od MMR a SFRB. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 450 hod. 

Skutečná:  502 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Na základě záznamu z kontrolního dne z 21. 8. 2009 zadavatel OBP MMR schválil navýšení 

plánovaných hodin vzhledem k tomu, ţe došlo k rozšíření rozsahu úkolu. 

 

 

http://www.uur.cz/
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Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: A.4.12/ÚP 

Název úkolu:  Monitoring judikatury z oblasti územního plánování a stavebního řádu 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Mgr. Jana Machačková 

Garant ÚÚR:  Mgr. Igor Najman 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Pravidelné sledování soudních rozhodnutí z oblasti územního plánování a stavebního řádu, jeţ jsou 

uveřejňována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, na internetových stránkách Nejvyššího 

správního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR a téţ na internetovém portálu ASPI, 

a vypracování anotací za účelem informování zadavatele a odborné veřejnosti. 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 – 6/2009. 

Využitelnost výstupu: 

Vybraná soudní rozhodnutí, jeţ jsou uveřejňována v časopisu Urbanismus a územní rozvoj, slouţí pro 

všeobecný právní přehled čtenářů, kteří přicházejí do styku se záleţitostmi územního plánování 

a stavebního řádu. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol byl zařazen do plánu práce ÚÚR na rok 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 450 hod. 

Skutečná:  378 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Jedná se o zcela nový úkol, nebylo proto moţné přesně určit potřebný rozsah hodin. 

Náklady na: 

OOV: --- 

Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: A.4.13/SŘ 

Název úkolu:  Monitoring stavebně technické prevence 

Doba řešení:  únor - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 

Zadavatel Odbor stavebního řádu MMR 

Garant MMR:  Karel Veselý 

Garant ÚÚR:  Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. Pavel D´Ambros, Ing. arch. Zdenka 

Hladišová, CSc., Ing. Dana Pleskačová, Ing. Daniel Rychlý 

Konzultanti: ČKAIT, ČKA, ČSSI, TaZUS, ÚMNZ, HZS ČR, aj. 

Oponenti: --- 

Kooperace: AQM - Alpha Quality Management, s. r. o., Brno 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Vytvoření informačního systému o haváriích staveb nebo o jejich závaţných poruchách a příprava 

moţnosti řešení poţadavků stanovených v § 12 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Návrhy řešení jsou uvedeny v samostatné Zprávě k tomuto úkolu. 

Úkol byl dle zadávacího listu částečně splněn do fáze koncepčního návrhu a doporučení 

Informačního systému stavebně technické prevence.  

Byla vyhodnocena dotazníková akce pro stavební úřady zaměřená na zjištění četnosti a typů závad, 

poruch a havárií. Byla provedena analýza souvisejících celostátních informačních systémů. 

Výstup, dostupnost výstupu: 

Výstupem je Zpráva ke kontrolnímu dni 9. 10. 2009, Zpráva ke kontrolnímu dni 11.12.2009  a Návrh 

informačního systému o haváriích a závaţných poruchách staveb (koncepční návrh a doporučení 

obsahu podle AQM - Alpha Quality Management, s. r. o., Brno ze dne 23.11.2009). Zprávy a Návrh 

jsou k dispozici u zadavatele a zpracovatele úkolu. 

Využitelnost výstupu: 

Řešením úkolu jsou naplňována ustanovení stavebního zákona (zejména § 12) na úseku zjišťování 

a evidence stavebně technických příčin vad, poruch a havárií staveb.  

Výsledky budou dále slouţit jako podklad pro navrhování a aktualizaci technických poţadavků 

na stavby (v zákonných předpisech nebo normách). 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol pokračuje i v roce 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 2 500 hod. 

Skutečná:  1 189 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Na úkolu se začalo plně pracovat po nastoupení nových pracovníků do ústavu, tj. od července 2009. 

Náklady na: 

OOV: --- 

Smlouva o dílo: 33 320 Kč 
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Číslo úkolu: B.1/ÚP 

Název úkolu:  Politika územního rozvoje 

Doba řešení:  leden - duben 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Řídící výbor MMR 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. arch. Zdenka 

Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Igor 

Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. Petr Martykán, 

Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., 

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert 

Veselý, Dana Vítková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem řešení byla aktualizace podkladu, zpracovaného v závěru roku 2008, pro jednání vlády 

v červenci 2009 a trvalé sledování podkladů, které mohly mít vliv na aktualizaci PÚR ČR 2008. 

V rámci řešení úkolu byly připravovány podklady pro jednání o PÚR, pořízena aktualizace Podkladů 

a východisek, kontrola tabulek vypořádání připomínek k PÚR a zpracováno aktuální znění návrhu 

PÚR ČR 2008 včetně souvisejících podkladů k odeslání na Úřad vlády ČR. Nad rámec původního 

zadání byl také zpracován pracovní podklad, který zobrazil do návrhu území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod moţné střety se záměry, navrhovanými v PÚR. Tento podklad byl 

zpracován na základě poţadavku Ministerstva zemědělství. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

PÚR ČR 2008, schválená usnesením vlády ČR č. 929/2009. 

Využitelnost výstupu:  

Celostátní nástroj územního plánování. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Na úkol navázalo zadání úkolu A.1.8/ÚP. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 850 hod. 

Skutečná:  982 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Nad rámec původního zadání byl zpracován pracovní podklad pro MZe. 

Náklady na: 

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.2.1/CR 

Název úkolu:  Cestovní ruch a kulturní dědictví - část 1. 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor cestovního ruchu MMR 

Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 

Řešitelé:  Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem úkolu byl detailní návrh trasy pro zpracovatelský průmysl, zahrnující obory výroba obuvi, 

textilu, skla a porcelánu včetně vymezení klíčových a doplňujících lokalit v souladu s členěním 

systému ERIH. Na jednání kontrolního dne byl cíl řešení úkolu doplněn o presentaci specifické 

architektury Baťových závodů. Úkol postupoval dle harmonogramu, byly navrţeny všechny trasy dle 

zadávacího listu a dle závěrů kontrolního dne. Přínosem úkolu je vytvoření systematicky členěného 

a hierarchicky (dle významu) tříděného přehledu lokalit charakteristických pro vývoj příslušných 

průmyslových oborů v České republice. Trasa zaměřená na Baťovy závody a doprovodnou 

architekturu  propaguje specifický fenomén společný závodům rodiny Baťových - návaznost jednotně 

architektonicky řešených objektů výroby, bydlení a občanského vybavení.   

Výstup, dostupnost výstupu:  

 Výstupem je návrh trasy s názvem "Trasa zpracovatelského průmyslu", která je členěná dle oborů: 

 Sklářství, výroba porcelánu 

 Textilní výroba 

 Baťovy závody a doprovodná výstavba  

Výstup je dostupný na www stránkách ÚÚR, v tištěné podobě a na CD nosiči v UÚR a na Odboru 

cestovního ruchu MMR.  

Využitelnost výstupu: 

Výstup úkolu bude vyuţit pro vytvoření specificky zaměřených produktů cestovního ruchu a jako 

podklad pro zapojení ČR do evropského projektu ERIH. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Vytváření tematicky ucelených produktů cestovního ruchu, které zahrnují celé území ČR, přispívá 

k posílení cestovního ruchu. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 500 hod. 

Skutečná:     774 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Vzhledem k pracovnímu vytíţení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 

v mimopracovní době. 

Náklady na:  

OOV:  42 000 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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 Číslo úkolu: B.2.2/CR 

Název úkolu:  Cestovní ruch a kulturní dědictví - část 2. 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor cestovního ruchu MMR 

Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 

Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem řešení bylo vytvoření uceleného souboru historických roubených staveb vhodných pro cestovní 

ruch na území celé ČR a návrh regulace cestovního ruchu v jednotlivých typech lokalit. Přínosem 

úkolu je vytvoření ucelené a tematicky roztříděné nabídky historicky cenných unikátních roubených 

staveb a stavebních celků, atraktivních pro cestovní ruch. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstupem je soubor vybraných atraktivních roubených staveb pro cestovní ruch, jejich popis, členění 

dle typu lokality a návrh regulace cestovního ruchu ve vybraných lokalitách. 

Využitelnost výstupu:  

Výstup úkolu bude vyuţit pro vytvoření specificky zaměřených produktů cestovního ruchu. Výstup 

je dostupný na www stránkách ÚÚR, v tištěné podobě a na CD nosiči v ÚÚR a na Odboru cestovního 

ruchu MMR.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Vytvoření tematicky členěného souboru atraktivních roubených staveb je moţným tématem 

pro propagaci cestovního ruchu ve vesnických obcích. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 400 hod. 

Skutečná:  262 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Vzhledem k pracovnímu vytíţení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 

v mimopracovní době. 

Náklady na:  

OOV:  31 500 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.3/ÚP 

Název úkolu:  Vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný rozvoj území 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Petr Lepeška 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Řešitelé:  Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Petr Hladiš 

Konzultanti: Ing. Alena Navrátilová – ÚÚR 

Ing. Tomáš Sklenář – OÚP MMR 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem úkolu bylo ověřování metodického pokynu Vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný 

rozvoj území (dále jen VV ÚP na URÚ) v praxi a jeho úprava dle výsledků ověřování. 
Pro úpravu metodického pokynu byly vyuţity poznatky z VV ÚP Dolní Věstonice na URÚ. Byly 

vyhledány www odkazy na zveřejněná VV ÚP na URÚ, které jsou uvedeny v závěru VV ÚP Dolní 

Věstonice na URÚ bez komentáře jako ukázky řešení z praxe. 

Příspěvky do internetové diskuze v roce 2009 byly mimo rámec tématu, nebyly proto pro úpravu 

metodického pokynu vyuţity. V roce 2009 nenabídly úřady územního plánování ţádnou vhodnou 

ukázku schváleného územního plánu s VV na URÚ. Jsou však rozpracovány ÚP, které vyhodnocení 

obsahují. K dispozici budou v roce 2010.  

Úprava metodického pokynu dle novely stavebního zákona nebyla provedena, protoţe novela dosud 

nebyla schválena.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

1. Aktualizovaný metodický pokyn Vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný rozvoj území.  

2. Internetová diskuze k vyhodnocování vlivů územních plánů na udrţitelný rozvoj území. 

3. Příklad vyhodnocení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj území s komentářem. 

Dostupnost výstupů: : http://www.uur.cz/default.asp?ID=3206 

Využitelnost výstupu:  

Výstupy jsou vyuţitelné v praxi obcí, pořizovatelů a projektantů územních plánů. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

1.  Dále provozovat internetovou diskuzi k VV ÚP na URÚ a průběţně vyhodnocovat příspěvky. 

2. Průběţně aktualizovat webové aplikace na www stránkách ÚÚR metodické pomůcky VV ÚP na 

URÚ na www stránkách ÚÚR, včetně její případné úpravy dle schválené novely SZ. 

3.  Průběţně zveřejňovat případné další ukázky VV ÚP na URÚ na www stránkách ÚÚR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 400 hod. 

Skutečná:  114 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Vzhledem k průběhu internetové diskuze a stavu nabídek ukázek nebylo třeba plného rozsahu hodin 

dle původního zadávacího listu.  

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3206
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Číslo úkolu: B.4/ÚP 

Název úkolu:  Příprava novely vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem řešení mělo být vyhodnocení, zda novela stavebního zákona vyvolá potřebu změny vyhl. 

č. 501/2006 Sb. a případný návrh novely vyhlášky v částech první a druhé.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

--- 

Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 140 hod. 

Skutečná:      0 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Vzhledem k tomu, ţe nebyla v roce 2009 přijata novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla práce na tomto 

úkolu od zadavatele poţadována. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Číslo úkolu: B.5/ÚP 

Název úkolu:  Spolupráce při přípravě novely stavebního zákona  

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Eva Rozehnalová, 

 Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Cílem řešení dle zadání úkolu byla spolupráce při přípravě novely stavebního zákona. V rámci řešení 

řešitelé konzultovali se zadavatelem úpravy do stávajícího znění stavebního zákona a dále se 

zúčastnili projednávání připomínek ve vnějším připomínkovém řízení. Z průběhu projednávání byly 

potom zpracovány tabulky vypořádání připomínek. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Tabulky vypořádání připomínek u zpracovatele a zadavatele. 

Využitelnost výstupu:  

Pro další práce na novele stavebního zákona. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Vzhledem k tomu, ţe dosud práce na novele nebyly ukončeny, byl zařazen tento úkol pod názvem 

Novela stavebního zákona do plánu práce na rok 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 400 hod. 

Skutečná:  294 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Zadavatel nepoţadoval vypracování odborných stanovisek, které bylo součástí zadání úkolu. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.6/BP 

Název úkolu:  Hodnocení projektů regenerace sídlišť 

Doba řešení:  leden - duben 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor podpory bydlení MMR 

Garant MMR:  Ing. Jarmila Baláková 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Eva Rozehnalová 

Řešitelé:  Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Alena Navrátilová, Ing. Marie Polešáková, 

Ph.D., Ing. arch. Marie Tomíšková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Konzultační a poradenská činnost pro obce a zpracovatele projektů regenerace panelových sídlišť, 

jejichţ zpracování je jednou z podmínek pro předloţení ţádostí o dotaci v rámci podprogramu 

„Podpora regenerace panelových sídlišť“. Hodnocení technicko – ekonomické úrovně těchto 

projektů. 

Úkol byl v celém rozsahu splněn v termínu, rozsahu i kvalitě dle poţadavků zadavatele. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Tabulkový soubor s bodovým hodnocením jednotlivých projektů, textová zpráva s vysvětlením 

způsobu hodnocení projektů, metodický výklad a zdůvodnění bodového hodnocení, přehled a obsah 

poskytnutých konzultací. 

Dostupnost: garant MMR, garant ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Úkol umoţnil určit, které projekty předloţené obcemi splňují kvalitně podmínky nařízení vlády 

č. 494/2000 a posoudit jejich technicko-ekonomickou úroveň. Kvalita a úroveň předloţených 

projektů je jedním z ukazatelů pro rozhodnutí o přidělení dotace. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračování úkolu se dále předpokládá po dobu trvání dotačního titulu dle nařízení vlády č. 494/2000 

Sb., a to včetně poskytování konzultací pracovníky ÚÚR obcím a zpracovatelům. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 500 hod. 

Skutečná:  455 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na: 

OOV:  31 200 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.7/ÚP 

Název úkolu:  Urbanistická studie česko-saského příhraničí – I. etapa 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  RNDr. Lubomír Horáček 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. arch. Jana 

Hurníková, Mgr. Kateřina Kuchařová, Ing. Igor Kyselka, CSc., 

RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. Petr Martykán, Ing. František Nantl, 

Ing. Alena Navrátilová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila 

Rohrerová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: Ateliér T-plan, s. r. o., Praha 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem I. etapy úkolu byla příprava podkladů pro vypracování studie. Byla zpracována analytická část, 

podle dohody se saskou stranou, za okruhy: demografický vývoj a jeho dopady v řešeném území, 

hospodářská struktura a sociální infrastruktura, technická infrastruktura, situace v zásobování, příroda 

a ţivotní prostředí, vytváření a rozvoj kulturní krajiny, revitalizace nevyuţitých zastavěných území 

(brownfields), dopravní infrastruktura, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, rekreace a turistika 

a problémy „rozdělených“ měst a obcí. Výsledky analytické části byly prezentovány na jednání 

se saskou stranou v prosinci 2009 v Dráţďanech. 

Výstup, dostupnost výstupu: 

Závěrečná zpráva u zpracovatele a zadavatele. 

Využitelnost výstupu:  

Pro zpracování návrhové části studie. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Na analytickou část navazuje v roce 2010 část vlastního řešení územní studie rozvoje česko – saského 

příhraničí. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 200 hod. 

Skutečná:  1 242 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:      1 500 Kč 

Smlouva o dílo:   307 163 Kč 
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Číslo úkolu: B.8/ÚP 

Název úkolu:  Územně analytické podklady (ÚAP) 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Jiří May 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jana Hurníková 

Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. František Nantl, Ing. Alena 

Navrátilová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Metodická podpora pořizování územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a krajů. 

Analýzy prvních pořízených ÚAP. Zpracovávání a aktualizace metodických textů. Konzultační 

činnost pro pořizovatele ÚAP a poskytovatele údajů o území. Účast na jednáních a seminářích k ÚAP 

a související problematice.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Internetová prezentace metodických pomůcek pro pořizování ÚAP na stránkách ÚÚR: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3205 

Využitelnost výstupu:  

Metodická podpora pro pořizování územně analytických podkladů, jakoţto nově zavedeného územně 

plánovacího podkladu, určená zejména pořizovatelům ÚAP (úřady územního plánování, krajské 

úřady) a poskytovatelům údajů o území (orgány veřejné správy, jimi zřízené právnické osoby 

a vlastníci dopravní a technické infrastruktury). 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

V roce 2010 zpracovat metodiku pro první úplnou aktualizaci územně analytických podkladů. 

Pomáhat řešit aktuální problémy praxe pořizovatelské a uţivatelské praxe, účastnit se na jednáních 

k ÚAP a související problematice dle poţadavků zadavatele.  

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 000 hod. 

Skutečná:     738 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Niţší neţ plánovaná pracnost úkolu v roce 2009 byla způsobena především tím, ţe některá témata 

vyhodnocení pořízených ÚAP byla zadána ČVUT. 

Náklady na:  

OOV: --- 

Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: B.9/RP 

Název úkolu:  Aktualizace analytické části strategie regionálního rozvoje 

Doba řešení:  leden - září 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 

Garant MMR:  Ing. Čeněk Teichmann 

Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Kontrola věcných, zejména statistických údajů v analytických kapitolách (II - IV) dokumentu 

Strategie regionálního rozvoje z hlediska časové aktuálnosti a tam, kde jsou k dispozici nové údaje 

a statistická data, příslušně nahradit původní text.  

Úkol byl zpracován v termínu stanoveném zadávacím listem, v souladu se zadáním a v dohodnuté 

formě výstupu. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Upravený text kapitol II - IV Strategie regionálního rozvoje s vyznačením změn a doplňků. 

Dokument je dostupný na Ministerstvu pro místní rozvoj. 

Využitelnost výstupu:  

Dokument Strategie regionálního rozvoje bude moci být pouţíván v aktualizovaném znění 

analytických kapitol. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  

--- 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 700 hod. 

Skutečná:  633 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.10/CR 

Název úkolu:  Aktualizace hodnocení potenciálu cestovního ruchu 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor cestovního ruchu MMR 

Garant MMR:  PhDr. Blaţena Kříţová 

Ing. Radek Chaloupka - od 1.12.2009  

Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 

Řešitelé:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Rozbor územních a socioekonomických podmínek pro rozvoj aktivit cestovního ruchu, a to 

ve srovnání za celky správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k nutnosti zpracování 

celé řady podkladových informací, bylo rozhodnuto na kontrolním dnu konaném 30.9.2009 

o prodlouţení období řešení úkolu do 30.4.2010. 

Úkol tedy nebyl v roce 2009 plně dokončen. K dispozici jsou dílčí výstupy předloţené ke kontrolním 

dnům 2. dubna, 17. června a 30. září 2009. Na jejich základě je zřejmé, ţe úkol je plněn v souladu 

s poţadavky zadavatele. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Konečný výstup v roce 2010 bude mít formu textové zprávy s rozsáhlými kartografickými 

a tabelárními přílohami. 

Využitelnost výstupu:  

Úkol je pro zadavatele vysoce přínosný a vyuţitelný v mnoha oblastech při utváření politiky rozvoje 

cestovního ruchu v regionech ČR. V roce 2010 je předpokládáno vydání zpracovaného úkolu v kniţní 

formě a v elektronické podobě na webových stránkách. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  

Po celkovém dokončení v roce 2010 bude moţné na základě znalosti podmínek cestovního ruchu 

v území optimální zacílení nástrojů pro podporu cestovního ruchu v regionech. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná:    800 hod. 

Skutečná:  1 064 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Zvýšení čerpané kapacity je odůvodněno větším rozsahem řešení - viz komentář k dosaţení cíle. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.11/ÚP 

Název úkolu:  Principy a pravidla územního plánování 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Miriam Blaţková, 

Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 

Ing. arch. Jana Hurníková, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Igor Kyselka, CSc., 

Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., 

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, 

Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem řešení je stálá aktualizace příručky. V roce 2009 proběhly, v souladu se zadáním úkolu, dvě 

aktualizace textů. Samostatně byla připravena do formy publikace část D. 5 Účast veřejnosti 

v procesu územního plánování. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

www.uur.cz 

Využitelnost výstupu:  

Metodická příručka je určena orgánům územního plánování, samosprávám obcí a krajů, 

projektantům, studentům příslušných oborů a dalším uţivatelům, kteří se setkávají s územním 

plánováním. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Další aktualizace budou probíhat v roce 2010. 

Kapacita ÚÚR:  

Plánovaná: 600 hod. 

Skutečná:  651 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  60 000 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.12/ÚP 

Název úkolu:  Spolupráce při přípravě metodik pro pořizování ÚPD 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Miriam Blaţková, 

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Igor 

Kyselka, CSc., Mgr. Igor Najman, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., 

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, 

Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert 

Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Cílem řešení bylo zpracování podkladů pro metodiky, související s pořizováním ÚDP. Podle zadání 

úkolu bylo určeno 29 témat a pořadí naléhavosti jejich zpracování. Byl zpracován návrh 80 otázek 

a odpovědí do testu pro ZZOZ, který zadavatel převzal jako ukončenou práci. Dále bylo odevzdáno 

v pracovním znění zadavateli 10 podkladů pro metodiky. Další podklady nebyly rozpracovány 

z důvodu nemoţnosti projednání poţadovaného obsahu se zadavatelem. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Pracovní znění metodik u zpracovatele a zadavatele. 

Využitelnost výstupu:  

Podklad pro další práci na úkolu. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Vzhledem k vysoké rozpracovanosti byl úkol zařazen do plánu práce i pro rok 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 4 950 hod. 

Skutečná:  1 331 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Viz komentář k dosaţení cíle řešení. 

Náklady na:  

OOV:  7 000 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.13/ÚP 

Název úkolu:  Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Spolupráce na návrhu novely vyhlášky č. 500/2006 Sb. Do konce roku 2009 nebyla k dispozici 

novela SZ. Proto nebyla zpracovávána ani novela vyhlášky. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

---  

Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Vzhledem k výše uvedenému bude úkol řešen následně po vydání novely SZ. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 560 hod. 

Skutečná:      5 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Viz výše cíl úkolu. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Číslo úkolu: B.14/SŘ 

Název úkolu:  Novela vyhlášky č. 503/2006  Sb. 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor stavebního řádu MMR 

Garant MMR:  Mgr. Jana Machačková 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blaţková 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Vzhledem k tomu, ţe nebyla v roce 2009 přijata novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla práce na tomto 

úkolu od zadavatele poţadována. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

--- 

Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 200 hod. 

Skutečná:      0 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

viz cíl úkolu 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.15/BP 

Název úkolu:  Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím v roce 2009 

Doba řešení:  leden - březen 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel: Odbor podpory bydlení MMR 

Garant MMR:  Ing. Lenka Novotná 

Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová 

Řešitelé:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Mgr. Robert 

Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Aktualizace ukazatelů slouţících ke stanovení souhrnného indikátoru pro hodnocení přiznání podpory 

bydlení obcím.  

Úkol byl zaměřen na výpočty základních, dílčích a souhrnných indikátorů a grafickou vizualizaci 

výsledných hodnot souhrnného indikátoru pro všechny obce v ČR.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Závěrečná zpráva (textová část, tabulky základních indikátorů vč. souhrnného indikátoru, grafická 

část) je dostupná u garanta MMR a v digitálním archivu ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Výstup z úkolu – souhrnný indikátor – bude vyuţit jako jedno z kritérií při hodnocení ţádostí 

o dotace z programů podpory bydlení. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Řešení úkolu bude pokračovat v roce 2010. Cílem řešení bude aktualizovat hodnoty souhrnného 

indikátoru pro všechny obce v ČR.  

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 580 hod. 

Skutečná:  479 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Niţší čerpání hodin – plánovaná kapacita nebyla čerpána v plné výši z důvodu prací na úkolech 

s vyšší prioritou.  

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.16/ÚP 

Název úkolu:  E-learning územního plánování 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 

Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 

Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. Petr Hladiš, 

Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda 

Rozmanová, Ing. arch. Marie Tomíšková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Cílem řešení bylo vytvořit e-learningový kurz územního plánování pro kurzy zvláštní odborné 

způsobilosti.  Předpokladem naplnění tohoto cíle bylo přijetí novely stavebního zákona. V souladu se 

zadáním úkolu byla zpracována osnova kurzu pro ZOZ a příprava textů pro naplnění modulů 

testovací verze kurzu. Celkem byly zpracovány a odevzdány zadavateli texty pro 4 moduly (regulační 

plán, zastavěné území, úprava vztahů v území, veřejnoprávní smlouva) a další 2 rozpracovány 

(územně plánovací podklady a politika územního rozvoje). Vzhledem k tomu, ţe v průběhu roku 

2009 nebyla přijata novela stavebního zákona, další práce na úkolu nebyly zadavatelem poţadovány. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Texty pro moduly e-learningového kurzu a zpráva o stavu řešení úkolu k 30. 11. 2009 u zpracovatele 

a zadavatele. 

Využitelnost výstupu:  

Pro další práci na podkladech pro kurz po přijetí stavebního zákona. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol byl zařazen do plánu práce na rok 2010. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 500 hod. 

Skutečná:  386 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Viz komentář k dosaţení cíle úkolu. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.17/SŘ 

Název úkolu:  Nová koncepce vyhlášky o technických požadavcích na stavby  -

nástupce vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Odbor stavebního řádu MMR 

Garant MMR:  Ing. Marcela Pavlová 

Garant ÚÚR:  Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Řešitelé:  Ing. Pavel D´Ambros, Ing. Dana Pleskačová 

Konzultanti: zástupce ČKA, ČKAIT, ČSSI, ÚZNM, TaZÚS a další 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem úkolu bylo navrhnout koncepci vyhlášky s novým pohledem na stanovení poţadavků 

na stavby.  

Řešení úkolu bylo zadavatelem zastaveno v říjnu 2009. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

K průběhu řešení byly zpracovány zprávy o průběhu řešení úkolu. Bylo zpracováno Hodnocení 

dopadů regulace - RIA.  

Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR v hodinách: 

Plánovaná: 2 500 hod. 

Skutečná:     712 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Úkol byl v průběhu řešení odebrán ÚÚR k dořešení zadavatelem, tj. Odborem stavebního řádu MMR. 

Náklady na:  

OOV:  1 200 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.18/NM 

Název úkolu:  Optimalizace činnosti Ústavu územního rozvoje 

Doba řešení:  leden - červen 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Ministr pro místní rozvoj; Sekce územního plánování 

Garant MMR:  Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. 

Garant ÚÚR:  Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Pavla Balabánová, RNDr. Jan Bína, CSc., 

Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. arch. Lubor Fridrich, Ing. arch. Hana 

Halasová, Ivana Henešová, Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, 

CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar, Mgr. Marek 

Chmelař, Ing. Dana Chlupová, PhDr. Lenka Jeţková, Silvie Juránková, 

Ing. Igor Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková, Mgr. Igor Najman, 

Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková, 

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Eva 

Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. Daniel Rychlý, 

Ing. Jaromír Stejskal, Ing. arch. Hanka Šimková, Ph.D., Ing. arch. Marie 

Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: Ing. Josef Veselý, CSc.  

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Iniciace účelného systému řízení ÚÚR; zavedení účelného systému řízení bylo řešeno návrhy řídících 

a organizačních dokumentů; novelizace základních dokumentů ÚÚR (Zřizovací listina a Statut) byla 

splněna vydáním RM. Bylo zpracováno 20 návrhů organizačních předpisů. Organizační řád 

a Pracovní řád byly předloţeny zřizovatelskému odboru MMR k projednání. 

Dále byly pro úkoly zadávané MMR i interní úkoly zpracovány v návrzích procesní mapy a plány 

projektů. Optimalizace činností INKA byla předloţena na jednání porady ministra. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Informace pro ministra; novely Zřizovací listiny a Statutu ÚÚR, návrhy novel a nových 

organizačních předpisů. 

Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR v hodinách: 

Plánovaná: 800 hod. 

Skutečná:  793 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   160 650 Kč 
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Číslo úkolu: B.19/NM 

Název úkolu:  Řešení problematiky ukončení činnosti PRIVUM o. s. s. 

Doba řešení:  leden - červen 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel Ministr pro místní rozvoj 

Garant MMR:  Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. 

Garant ÚÚR:  Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Řešitelé:  --- 

Konzultanti: Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Rozpracovat a předloţit do porady ministra varianty vyuţití organizační sloţky státu (o.s.s.) 

PRIVUM. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstupem mělo být vypracování informace pro ministra a návrh postupů u jednotlivých variant 

vyuţití o.s.s. PRIVUM. 

Vzhledem k tomu, ţe úkol byl předán k řešení Odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR, 

byl úkol v květnu 2009 pro ÚÚR zrušen. 

Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR v hodinách: 

Plánovaná: 100 hod. 

Skutečná:      0 hod.  

Zdůvodnění rozdílu: 

Viz výstup. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: B.20/BP 

Název úkolu:  Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím v roce 2010 

Doba řešení:  prosinec 2009 

Charakter úkolu:  tematický úkol 

Zadavatel: Odbor podpory bydlení MMR 

Garant MMR:  Ing. Lenka Novotná 

Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová 

Řešitelé:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Aktualizace ukazatelů slouţících ke stanovení souhrnného indikátoru pro hodnocení přiznání podpory 

bydlení obcím.  

Tato etapa úkolu (prosinec 2009) byla zaměřena na shromáţdění aktuálních dat pro výpočet 

souhrnného indikátoru. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Tabulky aktuálních ukazatelů pro výpočet souhrnného indikátoru – dostupné u garanta a v digitálním 

archivu ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Tabulky aktuálních ukazatelů budou v druhé etapě úkolu v roce 2010 vyuţity pro výpočet souhrnného 

ukazatele, který bude slouţit pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím v České republice. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Řešení úkolu bude pokračovat v roce 2010 druhou etapou, která má za cíl stanovit hodnoty 

souhrnného ukazatele pro všechny obce v České republice. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 100 hod. 

Skutečná:    57 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Niţší čerpání hodin – řešení úkolu si vyţádalo méně času, neţ se předpokládalo v době zadání úkolu. 

Nevyčerpané hodiny budou převedeny do druhé etapy úkolu, řešené v roce 2010. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: C.1/ÚP 

Název úkolu:  Občan a územní plánování - informační materiál 

Doba řešení:  leden – květen 2009 

Charakter úkolu:  publikace 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Naděţda Rozmanová 

Řešitelé:  Ing. Miriam Blaţková, Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar, 

Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: MMR: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. 

            Ing. Igor Hartmann 

            JUDr. Helena Kowandová 

Kooperace: --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Informační materiál pro seznámení veřejnosti s problematikou územního plánování.  

Úkol byl převeden z roku 2008 (B.9/ÚP), bylo v něm pokračováno v roce 2009 dle zadávacího listu 

C.1/ÚP. Vedení ÚÚR (ředitel ing. Vích) rozhodlo nad rámec zadávacího listu provést oponenturu. 

Zadavatel (OÚP MMR) rovněţ nad rámec zadávacího listu rozhodl o vydání letáku tiskem. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Internetová prezentace publikovaná na stránkách ÚÚR a leták, navazující na leták Obec a územní 

plánování. Metodický pokyn byl zveřejněn na stránkách: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3201 

v sekci Publikační činnost/Metodické příručky. 

Využitelnost výstupu: 

 Výstupem z úkolu je leták "Občan a územní plánování - Práva a povinnosti občanů v oblasti 

územního plánování". 

Leták je pomůckou pro seznámení občanů s problematikou územního plánování. Materiál zahrnuje 

informace o stavebním zákoně a navazujících vyhláškách, seznamuje s nejdůleţitějšími pojmy, se 

strukturou schválených a vydaných ÚP. 

V rámci metodické pomoci a trvalé spolupráce krajů s obcemi s rozšířenou působností bylo 

vyhotovení letáku v tištěné podobě rozesláno krajským úřadům v počtu kusů:  

 krajský úřad - 5 ks 

 jednotlivá obec s rozšířenou působností - 20 ks 

Dále byl leták distribuován při Konferenci územního plánování konané v roce 2009 ve Znojmě.  

Byl rovněţ vyuţit pro výuku problematiky územního plánování na VŠ. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Leták dle poţadavků a potřeb praxe bude průběţně aktualizován v souladu s platnými předpisy. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 200 hod. 

Skutečná:  142 hod.  

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3201
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Zdůvodnění rozdílu:  

S ohledem na sloţitost úkolu bylo při zadání uvaţováno s vyšším počtem nutných konzultací 

s garantem MMR. 

Náklady na: 

OOV: 2 000 Kč 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: C.2/BP 

Název úkolu:  Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR do 

bydlení s doprovodným textem 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  publikace 

Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 

Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Halasová  

Řešitelé:  Ing. Petr Hladiš, Ing. Marie Polešáková, Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Zabezpečování fotografií s doprovodným textem vybraných realizovaných staveb pro bydlení, pro 

které byla vyuţita státní dotace. Fotodokumentace bude vyuţívána pro prezentaci v tisku, 

na konferencích, výstavách apod.  

Pro doprovodný text byly vyuţity materiály, které poskytly obce k fotografovaným akcím 

a informace prezentované na internetu. Část výběru výstavbových akcí probíhala v koordinaci 

s úkolem A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení (zajištění ilustračních 

fotografií) - byly dokumentovány podporované byty, které obdrţely dotaci MMR v roce 2007 a 2008.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Digitální verze na CD (jednotlivé fotografie ve formátu JPEG, soubor fotografií s doprovodným 

textem v souboru WORD) + vytištěná verze souboru fotografií s doprovodným textem u garantů 

úkolu. 

Využitelnost výstupu:  

Materiál umoţňuje základní orientaci pro posouzení realizace dokumentovaných akcí a vyuţití státní 

dotace. Ze vznikající databáze je moţno vybrat objekty pro další specifickou prezentaci.  

V letech 2007, 2008 a 2009 byly vyuţity fotografie s doprovodným textem v úkolu A.4.11/BP 

Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení, v předchozích letech v publikacích MMR + 

ÚÚR věnovaných regeneraci sídlišť a podporovanému bydlení. 

Vybrané fotografie z archívu tohoto úkolu byly vyuţity na posterech instalovaných na Konferenci 

o územním plánování, pořádané v září 2009 ve Znojmě.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v úkolu, to je přejít na stálou činnost ústavu, aby mohl být vytvořen rozsáhlejší archiv 

akcí se základní charakteristikou objektů. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 600 hod. 

Skutečná:  611 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: C.3/BP 

Název úkolu:  Přehled dotací pro regeneraci sídlišť 

Doba řešení:  leden - červen 2009 

Charakter úkolu:  publikace 

Zadavatel Odbor podpory bydlení MMR 

Garant MMR:  Ing. Jarmila Baláková 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková  

Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem řešení byla aktualizace kaţdoročně zpracovávaného přehledu o podaných ţádostech 

a o poskytovaných dotací pro regeneraci sídlišť v letech 2001 – 2008. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstupem úkolu je přehled podaných ţádostí a poskytnutých dotací na regeneraci sídlišť v letech 

2001 – 2008 formou tabulek, kartogramů a grafů. Přehled je k dispozici u zadavatele a zpracovatele 

úkolu. 

Využitelnost výstupu:  

Výsledky úkolu poskytují přehled vývoje zájmu měst o regeneraci sídlišť a komplexní, přehledně 

textem i graficky zpracovaný seznam dosud poskytnutých dotací. Jsou jedním z podkladů pro 

hodnocení ţádostí o dotace z programu regenerace komisí MMR. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Přehled podaných ţádostí a poskytnutých dotací je zapotřebí kaţdoročně aktualizovat dle údajů 

poskytnutých odborem politiky bydlení. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 350 hod. 

Skutečná:  163 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Vzhledem k pracovnímu vytíţení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 

v mimopracovní době. 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: C.4/ÚP 

Název úkolu:  Aktualizace metodické příručky "Koordinace postupu zpracování 

územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových 

úprav" 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  publikace 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Petr Lepeška 

Garant ÚÚR:  Ing. Igor Kyselka, CSc. 

Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. František 

Nantl, Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková, Ing. Marie 

Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. arch. Marie 

Tomíšková, Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Konzultanti: Ing. Jaroslav Martének, (Agroprojekt Brno spol.),  

Ing. Radmila Grmelová, CSc., (Pozemkový úřad Brno - venkov) 

Oponenti: ---  

Kooperace: VÚMOP, a. s., Praha 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Aktualizace metodické příručky "Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace 

a návrhu komplexních pozemkových úprav". 

Komentář: 

 Po prvním KD byla koncepce příručky zásadně změněna. Členění není provedeno dle 

koordinace obou nástrojů při řešení jednotlivých společných opatření, jak tomu bylo 

u původní verze z roku 1999, ale dle jednotlivých postupových kroků při pořizování územního 

plánu a pozemkových úprav.  

 Název příručky byl zjednodušen na "Koordinace územních plánů a pozemkových úprav" 

 Finální verze příručky dopracovaná dle připomínek KD 10.12. byla zaslána v závěru roku 

celkem 10 oponentům reprezentujícím pořizovatele, projektanty i teoretiky v oblasti územního 

plánování a pozemkových úprav.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

"Koordinace územních plánů a pozemkových úprav" - pracovní verze publikace z 23.12.2009 -  

Digarch ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

 Příručka je očekávána pořizovateli i projektanty územních plánů a pozemkových úprav. 

Po svém dokončení (duben 2010) bude vyvěšena na internetových stránkách MMR  a ÚÚR.  

 Následně bude dána do tisku a distribuována dle dohodnutých zásad. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Dopracovat příručku a zpřístupnit odborné veřejnosti. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 200 hod. 

Skutečná:  1 244 hod. 
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Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV: --- 

Smlouva o dílo: 201 705 Kč 
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Číslo úkolu: C.5/ÚP 

Název úkolu:  Leták "Ochrana před povodněmi v ÚPD obcí" 

Doba řešení:  červenec - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  publikace 

Zadavatel Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 

Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Řešitelé:  Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. arch. Hana 

Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Aktualizace letáku z roku 2003 pod názvem „Protipovodňová ochrana v územně plánovací 

dokumentaci obcí“. Leták by měl poskytnout pracovníkům veřejné zprávy informace a metodická 

doporučení zejména při následném odstraňování následků povodní, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a dalšími platnými akty veřejné správy (zejména s PÚR ČR 2008), které jsou 

relevantní k této problematice na úseku územního plánování a vodního hospodářství. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Leták v roce 2009 byl zpracován pouze v pracovní verzi a bylo dohodnuto, ţe jeho dopracování se 

přesune do roku 2010. Tímto časovým posunem dojde tak ke koordinaci s připravovanou příručkou 

„Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních 

pozemkových úprav“. 

Využitelnost výstupu:  

Dopracování letáku a jeho zveřejnění na webových stránkách ÚÚR bude uskutečněno v roce 2010.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Dopracovat leták a zpřístupnit odborné veřejnosti. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 370 hod. 

Skutečná:  108 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

Z důvodu pracovního vytíţení garantek úkolu v závěru roku 2009 na jiných úkolech byla zpracována 

pouze pracovní verze letáku.  

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: IÚ 51 

Název úkolu:  Správa informačních a komunikačních technologií 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  interní úkol 

Zadavatel Ústav územního rozvoje 

Garant MMR:  --- 

Garant ÚÚR:  Ing. Petr Hladiš 

Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. František Nantl, 

Ing. Monika Nováková, Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: AMCOBEX,  s. r. o., Brno 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Vypracování, aktualizace a plnění Informační strategie ÚÚR. Zabezpečení nákupu, zprovoznění, 

údrţby, oprav, reklamací a vyřazování. Školení uţivatelů. Návrh interních norem. Sledování účelného 

vyuţívání informačních a komunikačních technologií, příprava podkladů pro rozpočet, specifikace 

objednávek, finanční kontrola a evidence.  

Cílem vedení ÚÚR bylo provedení auditu hospodaření s ICT, pro jehoţ realizaci byla vedením 

vybrána společnost Amcobex, s. r. o. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Evidence informačních a komunikačních technologií. Dokument Informační strategie. Audit ICT. 

Využitelnost výstupu:  

Pro řízení ÚÚR, kontrolní činnost.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Průběţně zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců v oblasti IT. 

Průběţně inovovat zastaralé technologie. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: dle potřeby 

Skutečná:  1 253 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   142 800  Kč 
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Číslo úkolu: IÚ 52 

Název úkolu:  Aplikace GIS 

Doba řešení:  leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu:  interní úkol 

Zadavatel Ústav územního rozvoje 

Garant MMR:  --- 

Garant ÚÚR:  Mgr. Marek Chmelař 

Řešitelé:  Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana 

Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. František Nantl, Ing. Monika 

Nováková, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. Daniel Rychlý, Ing. Zdeněk 

Vích, CSc. 

Konzultanti: --- 

Oponenti: ---  

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Správa a údrţba digitálních mapových a jiných geografických dat, operativní výstupy z těchto dat dle 

aktuální potřeby zadavatele, mapové vyjádření informací pro úkoly dle poţadavků jejich řešitelů. 

Zabezpečení provozu GIS aplikací, jejich účelné vyuţívání při řešení konkrétních úkolů ÚÚR. 

Monitorování nových postupů a produktů v oblasti GIS a jejich implementace do úkolů 

zpracovávaných ÚÚR, včetně prezentace výsledků. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Prezentace výsledků na internetu v podobě digitálních mapových dat – mapový server ÚÚR, 

operativní mapové výstupy dle poţadavků zadavatelů a řešitelů úkolů v digitální i tištěné podobě. 

Využitelnost výstupu:  

Při řešení úkolů vyţadujících mapové (prostorové) vyjádření informací a dat, jakoţto rutinní součásti 

těchto úkolů. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Další sledování vývoje technologií GIS a jejich vyšší vyuţití při řešení úkolů ÚÚR za účelem 

kvalitního a efektivního zpracování těchto úkolů. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: dle potřeby 

Skutečná:  1 328 hod. 

Zdůvodnění rozdílu: 

--- 

Náklady na:  

OOV:  --- 

Smlouva o dílo:   --- 
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Číslo úkolu: IÚ 53 

Název úkolu: Odborná režie 

Doba řešení: leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu: interní úkol 

Zadavatel: Ústav územního rozvoje 

Garant MMR: --- 

Garant ÚÚR: Ing. Zdeněk Vích, CSc.  

Řešitelé: Ing. Michal Artim, Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., RNDr. Jan Bína, 

CSc., Tamara Blatová, Ing. arch. Miriam Blaţková, Ing. Pavel D´Ambros, 

Ivana Divišová, Marta Foltánová, Ing. arch. Lubor Fridrich, Miroslava 

Dosedlová, Ing. arch. Hana Halasová, Ivana Henešová, Ing. Petr Hladiš, 

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, 

Ing. Vladimír Hyvnar, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Dana Chlupová, 

PhDr. Lenka Jeţková, Silvie Juránková, Ing. Igor Kyselka, CSc., 

Mgr. Kateřina Kuchařová, RNDr. Vladimíra Labounková, Alena Látalová, 

Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová, 

Ing. Monika Nováková, Zdeňka Peťová, Ing. Dana Pleskačová, Ing. Marie 

Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Eva Rozehnalová, 

Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. Daniel Rychlý, Ing. Jaromír Stejskal, 

Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. 

Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý, Dana Vítková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Do odborné reţie byly v předchozích letech zařazovány tyto činnosti: 

 konzultace (účast na jednáních) k úkolům, na kterých není zaměstnanec uveden v ZL jako řešitel, 

příp. není ve specifikaci úkolu uvedeno „další pracovníci dle potřeby“, 

 příprava nových úkolů, 

 10 pracovních dnů nově nastupujícího zaměstnance, 

 příprava podkladů pro výroční zprávu, 

 účast na poradách oddělení /vedoucích zaměstnanců a příprava na tyto porady, 

 vyřizování pošty, 

 administrativní a řídící činnosti vedoucích zaměstnanců. 

Vzhledem k tomu, ţe v roce 2009 nebylo stanoveno jasné pravidlo k vykazování hodin na odbornou 

reţii, velké mnoţství hodin, které měly být vykázány na úkol B.18/NM bylo vykázáno na úkol IÚ 53. 

Hodiny plánované na úkol Optimalizace činností ÚÚR byly podhodnoceny v části plánovaná 

kapacita a rovněţ skutečná kapacita věnovaná práci na tomto úkolu byla daleko vyšší, neţ bylo 

vykázáno. 

Výstup, dostupnost výstupu: 

--- 

Využitelnost výstupu: 

Interní úkol. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 
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Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná:    500 hod. 

Skutečná:  7 874 hod. 

Zdůvodnění rozdílu:  

Plánovaná kapacita byla stanovena zcela nereálně – v roce 2007 bylo na úkol Odborná režie 

vyčerpáno 3 629 hodin, v roce 2008 - 4 692 hodin. Dále viz Cíl řešení úkolu. 

Náklady na: 

OOV: 10 000 Kč 

Smlouva o dílo: --- 
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Číslo úkolu: IÚ 54 

Název úkolu: Provozní režie 

Doba řešení: leden - prosinec 2009 

Charakter úkolu: interní úkol 

Zadavatel: Ústav územního rozvoje 

Garant MMR: --- 

Garant ÚÚR: Ing. Zdeněk Vích, CSc.  

Řešitelé: Ing. Michal Artim, Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., RNDr. Jan Bína, 

CSc., Tamara Blatová, Ing. arch. Miriam Blaţková, Miluše Černá, 

Ing. Pavel D´Ambros, Ivana Divišová, Marta Foltánová, Ing. arch. Lubor 

Fridrich, Miroslava Dosedlová, Ing. arch. Hana Halasová, Ivana Henešová, 

Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana 

Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Dana 

Chlupová, PhDr. Lenka Jeţková, Silvie Juránková, Ing. Igor Kyselka, CSc., 

Mgr. Kateřina Kuchařová, RNDr. Vladimíra Labounková, Alena Látalová, 

Mgr. Petr Martykán, Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl, Ing. Alena 

Navrátilová, Ing. Monika Nováková, Zdeňka Peťová, Ing. Dana Pleskačová, 

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Eva 

Rozehnalová, Ing. arch. Naděţda Rozmanová, Ing. arch. Hana 

Šimková, Ph.D., Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer, 

CSc., Mgr. Robert Veselý, Dana Vítková 

Konzultanti: --- 

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Do provozní reţie jsou zařazeny hodiny, které byly vykazovány na následující interní činnosti: 

- ekonomické a provozní zázemí ÚÚR (zásobování, pokladna, účetnictví, tel. ústředna, Ekonomický 

informační systém), 

- personalistika, 

- domovnictví, zajištění topného systému, 

- správa a údrţba objektu Jakubské nám. 3 (drobné opravy, komunikace s nájemci nebytových 

prostor a nájemníky bytů), 

- správa rekreačního a školicího střediska Jakub, 

- účast na jednáních skupiny pro FKSP a příprava na tyto porady, 

- vyhlášené ředitelské volno, 

- návštěva u lékaře, 

- indispoziční volno, 

- rozesílání publikací, 

- odpracované hodiny, které pověření zaměstnanci věnovali zabezpečení BOZP, CO a PO, 

- účast na školeních, věnovaných BOZP, CO a PO. 

Výstup, dostupnost výstupu: 

Ekonomické a provozní zázemí ÚÚR. 

Využitelnost výstupu: 

Interní úkol. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 
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Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: dle potřeby 

Skutečná:  11 448 hodin 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na: 

OOV: 25 000 Kč 

Smlouva o dílo: --- 

 


