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1. ÚVOD 
 

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

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

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

právních předchůdců. 
 
V roce 2004 probíhala činnost ústavu na všech úsecích, daných zřizovací listinou.  
Práce byly zajišťovány pracovníky ústavu, pomocí kooperantů formou smluv o dílo a 
dohodami o provedení práce v souladu s upraveným zněním zřizovací listiny ze dne 
27.2.1998. 
Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna odborem, který úkol zadal a Odborem 
územního plánování, který je dle opatření ministra pro místní rozvoj č. 3/99 zřizovatelským 
odborem ÚÚR. Zaměření práce, stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů, je průběžně 
projednáváno se zadavateli úkolů,  zejména  formou tzv. kontrolních dnů. Převzetí úkolů 
potvrzuje garant MMR vyplněním tzv. „předávacího protokolu úkolu ÚÚR“, kde hodnotí 
splnění zadání a kvalitu výstupu. 
V roce 2004 došlo u několika úkolů v souvislosti s organizačními změnami ke změně garanta 
MMR, u jednotlivých dotčených úkolů jsou uvedeni všichni, kteří v průběhu roku za úkol 
zodpovídali. 

Úkoly byly v roce 2004 zadávány především odborem územního plánování, dále pak odborem  
regionálního rozvoje,  odborem bytové politiky, odborem realizace a rozvoje cestovního 
ruchu, odborem podpory bydlení, odborem územně a stavebně správním a odborem řídícího 
orgánu SROP a JPD Praha MMR. 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 

2004 
 

2.1  NÁPLŇ PRÁCE  
 
Činnost ústavu byla v roce 2004 rozdělena do čtyř okruhů: 

A.  Stálé činnosti 
B.  Tématické úkoly 
C.  Publikační činnost 
D.  Činnost odd. INKA 
 
Rozdělení skutečné kapacity podle činností 
 
            hodin % 
Skutečná  kapacita za r. 2004 82 510 100 
z toho odpracováno:   
na úkolech A 37 108 44 
na úkolech B 20 207 25 
na úkolech C 1 646 2 
na úkolu    D 3 544 4 
režie k odborným činnostem∗) 6 339 8 
režie provozní a hospodářská           13 666 17 

∗)Do odborné režie je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, ve kterých nejsou 
řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků,  kapacita věnovaná 
zpracování výroční zprávy, přípravě návrhu plánu činnosti ústavu na r. 2005, kapacita na 
přípravu úkolů, které z různých důvodů v konečném řešení nebyly zařazeny do plánu práce 
ústavu, kapacita věnovaná rozesílání publikací,  práce na interním úkolu „Správa 
informačních a komunikačních technologií“, a „Konference k 10. výročí ÚÚR“, činnost 
ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky,  část kapacity pracovnic 
kanceláře ředitele, apod. 
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2.1.1 Seznam úkolů A – C 
(Popis jednotlivých úkolů A – C je uveden v příloze 3) 
 
A STÁLÉ ČINNOSTI 
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost 
A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a  územní rozvoj“ 
A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů 
A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy 
A.1.5/S6 Slovník územního plánování 
A.2. Operativní úkoly 
A1.2.2.1 Spolupráce na koncepci bydlení města Ostravy 
A.2.1/S7 Konzultace a hodnocení projektů regenerace sídlišť  
A.2.2.1/S6 Poradenská činnost  Brno – Medlánky 
A.2.2.3/S6 Pomoc při přípravě zákona o veřejně soukromých partnerství 
A.2.3/S6 Spolupráce s vysokými školami 
A.2.4/S6 Propagace 
A.2.5/S7 Příprava Programu podpory zřizování nových bytů na venkově v nevyužívaných 

objektech 
A.2.6/S6 Posouzení návrhu strategie udržitelného rozvoje v ČR 
A.2.7/S6 Kritická analýza Kritická analýza aplikace zákona o posuzování vlivů na 

koncepce a na územně plánovací dokumentaci 
A.2.8/S6 Doplnění překladu z německého jazyka č.2873 
A.2.9/S6 Výstupní zpráva Pracovní skupiny EU 
A.2.10/S6 Aktualizace stávajícího stavebního zákona v angličtině – digitální verze 
A.2.11/S6 Konference „Proměny středoevropského prostředí“ 
A.3. Zahraniční spolupráce-participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1/S7 Spolupráce na přípravě 4. konference ministrů EU o udržitelném rozvoji I., II. 

etapa 
A.3.2/S6 Činnost informačního střediska  EU včetně ESPON 
A.3.2.1a/S6 Činnost informačního střediska  EU včetně ESPON - změna 
A.3.3/S6 Činnost informačního střediska pro OECD a Radu Evropy 
A.3.4/S6 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity 
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska (Focal Point)  IFHP  
A.3.5.1/S3 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ 
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL  
A.3.7/S7 NUO – HABITAT  
A.4. Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4.0/S6 Monitoring územního plánování 
A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti 
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A.4.2/S6 Portál územního plánování  
A.4.3/S6 Monitorování Sbírky zákonů 
A.4.4/S5 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
A.4.5/S5 Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury ve 

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

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

přírodního dědictví UNESCO 
A.4.10/S5 Monitorování účinnosti státního programu rozvoje cestovního ruchu 
A.4.11/S5 Monitoring mikroregionů  v Jihomoravském kraji 
B TÉMATICKÉ ÚKOLY 

B.1/S8 Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů v rámci státního programu podpory 
ČR 

B.2/S8 Cestovní ruch a kulturní dědictví 
B.3/S5 Regionální diferenciace a polarizace aktuálního socioekonomického vývoj ČR 
B.4/S5 Vymezení základních  funkcí v území a možných příčin a způsobů jejich 

narušení 
B.5/S6 Spolupráce na novém stavebním zákonu a prováděcích vyhláškách 
B.5.1/S6 Územně analytické podklady – II. etapa 
B.5.2/S6 Vymezení zastavěného území obce (ZÚO) 
B.5.3/S6 Převzetí ÚP VÜC do ZÚR 
B.5.4/S6 Vymezení ploch s rozdílným charakterem v zastavěném území 
B.5.5/S6 Zadání regulačního plánu zastavitelných ploch 
B.5.6/S6 Úprava vztahů v území – metodická aplikace s NSZ 
B.6/S7 Regenerace sídlišť 
B.7/S5 Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí 
B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť  zaniklých v souvislosti s odsunem 

občanů německé národnosti (především z pohraničních oblastí) 
B.9/S5 Vymezení koridoru ÚP VÚC 
B.10/S5 Příprava vybraných historických  měst na účast v programu Iniciativy URBAN 
B.12/S3 Rozbor vztahů mezi přírodovědecko-krajinářskou hodnotou území a jeho 

atraktivitou pro cestovní ruch v rámci ČR 
B.13.1/S6 Osnova  Politiky územního rozvoje - I. etapa 
B.13.2/S6 Politika územního rozvoje  - II. etapa 
C PUBLIKACE 
C.1./S7 Publikace regenerace panelových sídlišť a podporovaného bydlení – anglická 

verze 
C.2/S7 Fotografie výstavbových akcí, realizovaných za pomoci dotací MMR do bydlení 

s doprovodným textem 
 INTERNÍ ÚKOLY 
Ú 46 Správa informačních a komunikačních technologií 
Ú 63 Konference k 10. výročí  ÚÚR 
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2.1.2  Činnost   oddělení   INKA   Praha 
 
1. Hospodářské smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu na převod 

pozemků s Lesy ČR v k. ú. Horní Lutyně, s RÚ Kladruby v k. ú. Kladruby, 
s Ředitelstvím silnic a dálnic Ostrava v k. ú. Petřkovice u Ostravy a návrh smlouvy 
s ŘSD Hradec Králové na převod pozemků v k. ú. Náchod. 

2. Kupní smlouvy - 18 kupních smluv na odprodej 22 pozemků o celkové výměře 2 849 
m2 v k. ú. Doubí, Liberec, Frenštát pod Radhostěm, Krásno nad Bečvou, Razová a 
Valašské Meziříčí. 

3. Souhlasná prohlášení a předávací protokoly na převod pozemků s městy Žatec, 
Březnice, Dobříš, Hradec Králové, Trutnov, Vysoké Mýto a Žiželice na převod 
vlastnictví k 38 pozemkům o celkové výměře 9.045 m2. Dalšími třemi souhlasnými 
prohlášeními bylo uznáno vlastnictví trafostanice v k. ú. Pražské předměstí a v  k. ú. 
Ústí nad Orlicí Východočeské energetice, a.s. Hradec Králové a objektu bydlení 
městské části Praha 13 – Radotín. 

4. Notářské zápisy, jimiž bylo osvědčeno SBD Strakonice vlastnictví dvou objektů 
bydlení po 41 bytů v k. ú. Blatná, městu Kostelec nad Orlicí 8 pozemků o celkové 
výměře 3.698 m2, narovnány právní vztahy mezi ÚÚR, městem Příbram a pí. Marií 
Bízkovou ve věci pozemků parc. č. 532 a 533 v k. ú. Příbram, osvědčeno vlastnictvím 
města Trutnov ke třem objektům bydlení, osvědčen převod 19 stavebních parcel mezi 
městem Kutná Hora a ÚÚR a státní příspěvkové organizaci Zdravotnické zabezpečení 
krizových stavů osvědčeno vlastnictví skladu obhospodařovaných zásob ve Lnářích. 

Dále byly v tomto období: 
5. Pozemkovému fondu ČR byly zápisy v katastrech nemovitostí převedeny pozemky v k. 

ú. Tmaň o výměře 13.487 m2, k. ú. Votice o výměře  1.295 m2 a v k. ú. Sedlec u Kutné 
hory o výměře 250 m2. 

6. Vyhotovena přiznání dani z převodu nemovitostí ze 4 kupních smluv uzavřených na 
odprodej pozemků v k. ú. Březové Hory, Příbram a Vysoká Pec. 

7. S a.s. Pražská energetika koncipována a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na pozemky 2910/89 a 2910/94 v k. ú. Nusle. Pro stejnou lokalitu 
byla koncipována smlouva o zřízení věcného břemene s s.r.o. Eurotel pro stavbu 
telekomunikační sítě a SPV TOWER dohoda o dočasném využití pro účely staveništní 
dopravy. 

8. Na podkladě zcela vypořádaných a do katastru nemovitostí zanesených smluv resp. 
souhlasných prohlášení a protokolu bylo účtárně ÚÚR podáno 28 návrhů na vyřazení 
132 pozemků o celkové výměře 84.945 m2 v účetní  hodnotě 7.770.799,-Kč z účetní 
evidence. Na základě zjištěných nových zápisů v KN předáno účtárně 6 návrhů na 
zařazení 38 pozemků o celkové výměře 25.869 m2 v účetní hodnotě 2.813.636,-Kč. 

9. Na podkladě zásadních změn v katastrech nemovitostí způsobených digitalizací operátů, 
při nichž došlo na mnoha listech vlastnictví ke změnám v počtu pozemků, jejich 
přečíslování a úpravám výměr, byla u všech katastrálních úřadů v ČR zahájena rozsáhlá 
jednání na zajišťování dokladů z katastrálních operátů potřebných pro uzavírání dalších 
smluv či jiných nástrojů pro převody pozemků zapsaných na LV ÚÚR. 
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10. Archivace týkající se výkupů nemovitostí provedených v minulosti bývalým KIÚ 
Hradec Králové, čítající 789 položek, byly pro další potřebu a archivaci předány 
Magistrátu města Hradec Králové. 

11. Činěny další kroky v jednání s městem Kutná Hora ve věci převodu 19 stavebních 
parcel v k. ú. Sedlec, na nichž jsou postaveny objekty bydlení v vlastnictví OSBD 
Kutná Hora. Tento převod zastupitelstvo města Kutná Hora schválilo na svých 
zasedáních v říjnu a prosinci 2004 a 21.12.2004 pak byl podepsán starostkou města 
Kutná hora a p. Baštou příslušný notářský zápis, jimž budou v KN zaslány citované 
pozemky na LV ÚÚR, který je pak v roce 2005 formou darovacích smluv převede na 
OSBD Kutná Hora. 

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

13. Na podnět pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou bylo vedeno jednání ve věci 
vlastnictví pozemků souvisejících s rekreačním objektem ÚÚR v Deštném v Orlických 
horách. Na tyto pozemky až dosud zapsané v LV č. 457 pro k. ú. Deštné v Orlických 
horách jako vlastnictví, k němuž má příslušnost hospodařit ÚÚR, uplatňuje z titulu 
přídělových listin z roku 1948 – 1977 požadavek Statutární město Hradec Králové. 
Tento případ je v současné době ve stádiu korespondence s pozemkovým úřadem, na 
níž bude v nejbližší době zahájeno jednání o dalších podmínkách užívání zmíněných 
pozemků s případným nabyvatelem – městem Hradec Králové. 
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2.1.3 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů A – C 
 
 
 
A  STÁLÉ ČINNOSTI 
 
 
Úkol č.  Pracovníci 

ÚÚR hodin 
V tis. Kč 
zaokrouhleno 

Kooperace 
hodin 

Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 
/kooperanti % 

A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S6 5069 1 267 250    
A.1.2/S6 4674 1 168 500 30 4704 99/1 
A.1.3/S6 1240 310 000    
A.1.4/S6 500 125 000    
A.1.5/S6 300 75 000    
A.2. Operativní úkoly 
A.2.1/S7 1022 255 500    
A.2.2.1/S7 96 24 000    
A.2.2.2/S6 79 19 750    
A.2.2.3/S6 58 14 500    
A.2.2./S6 353 88250    
A.2.3/S6 317 79 250    
A.2.4/S6 125 31 250    
A.2.5/S5 279 69 750    
A.2.6/S6 226 56 500    
A.2.7/S6 14 3 500    
A.2.8/S6 12 3 000    
A.2.9/S6 208 52 000    
A.2.10/S6 50 12 500    
A.2.11/S6 49 12 250    
A.3. Zahraniční spolupráce - participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1./S7 184 46 000    
A.3.2.1/S6 908 227 000    
A.3.2.1a/S6 793 198 250    
A.3.2/S6 45 11 205    
A.3.3/S6 104 26 000    
A.3.4/S6 1436 359 000 150 1586 90/10 
A.3.5/S6 773 193 250    
A.3.5.1/S8 121 30 250    
A.3.6/S6 785 196 250    
A.3.7/S7 519 129 750    
A.4. Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4./S6 5200 1 300 000    
A.4.1/S6 4000 1 000 000    
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A.4.2/S6 600 150 000    
A.4.3/S6 480 120 000    
A.4.4/S5 1432 358 000 175 1607 89/11 
A.4.5/S5 838 209 500 110 948 88/12 
A.4.6/S5 100 25 000    
A.4.7/S7 847 21 1750    
A.4.8/S7 1850 46 2500    
A.4.9/S5 248 62 000 150 398 62/38 
A.4.11/S5 1174 293 500 120 1294 90/10 
 
 
 
 
 
 
B  TÉMATICKÉ ÚKOLY 
 
Úkol č.  Pracovníci 

ÚÚR hodin 
V tis. Kč 
zaokrouhleno 

Kooperace 
hodin 

Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 
/kooperanti % 

B.1/S8 592 148 000    
B.2/S8 929 232 250 135 1064 87/13 
B.3/S6 222 55 500    
B.4/S5 170 42 500    
B.5./S6 4232 1 058 000 254 4486 94/13 
B.5.1/S6 736 184 000 1500 2236 32/68 
B.5.2/S6 8 2 000    
B.5.3/S6 136 34 000 160 296 45/55 
B.5.4/S6 85 21 250    
B.5.5/S6 88 22 000 125 213 41/59 
B.5.6/S6 284 71 000 250 534 53/47 
B.6/S7 476 119 000    
B.7/S5 1201 300 250 2375 3576 33/67 
B.8/S5 1441 360 250    
B.9/S5 2 500    
B.10/S6 88 22 000    
B.12/S8 112 28 000 70 182 61/39 
B.13.1/S6 3591 897 750 120 3711 96/4 
B.13.2/S6 5814 1 453 500 1050 6864 84/16 
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C  PUBLIKACE 
 
Úkol č.  Pracovníci 

ÚÚR hodin 
V tis. Kč 
zaokrouhleno 

Kooperace 
hodin 

Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/ 
/kooperanti % 

C.1/S7 875 218 750    
C.2/S5 771 192 750    
 
 
 
2.1.4 Struktura odběratelů 
V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Úkol 
A.4.4. byl zpracován i s ohledem na potřeby Ministerstva vnitra. Zejména prostřednictvím 
publikací a časopisu  se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a 
odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, vysoké 
školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady).  
V roce 2004 pokračovala spolupráce s Ekonomicko - správní fakultou MU v Brně 
(vypracování oponentních posudků, vzájemná účast na vybraných akcích organizací), s 
Fakultou architektury VUT v Brně (oponentní posudky, hodnocení diplomových prací, účast 
na vybraných akcích atd.),  s Fakultou architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných 
akcích, oponentní posudky, kurzy zvláštní odborné způsobilosti). Nově proběhla spolupráce 
s UJEP (posudek na navrhovaný studijní program) a Přírodovědeckou fakultou  UP (aktivní 
účast na konferenci). 
Pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti byly některé výsledky práce ústavu 
prezentovány v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány 
na Internetu. 
 
 
 
 
 
2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ       
 
2.2.1 Organizační schéma ÚÚR (prosinec 2004) 
 
 

  Ředitel    Kancelář 
ředitele 

  
       
                 
              

Oddělení 
studijní 

a 
dokumentační 

 
Oddělení 
územního 
rozvoje 

 

Oddělení 
informací 

o územním 
rozvoji 

 

Oddělení 
INKA Praha 

 
 

 

Oddělení 
ekonomické 

a 
provozní 
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2.2.2 Personální obsazení  
(v následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří pracovali k 31.12. 2004 
v ÚÚR) 

 
 

    Ředitel: 

• Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ -  ředitelka 

 

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

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

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

 
Oddělení studijní a dokumentační: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Oddělení územního rozvoje: 

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

• RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy 
   specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch 
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• Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ing. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky 

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

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

 
 
 
Oddělení informací o územním rozvoji: 

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

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

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

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

• Ing.Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií 
specializace: programování, www stránky 
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• Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje 

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

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

specializace: programování, www stránky  
• Dana VÍTKOVÁ - asistent 

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

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

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

 
 
 
Oddělení ekonomické a provozní: 

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

• Miluše ČERNÁ – administrativní  a spisový pracovník 
specializace: technické práce, distribuce publikací 

• Marta FOLTÁNOVÁ – referent majetkové správy, zásobovač, pokladník 
specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného 
majetku, pokladní 

• Ivana HENEŠOVÁ - domovník  
• Alena LÁTALOVÁ - personalista 

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

specializace: účetnictví, styk s ČNB  
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2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2004 
 
2.3.1  Základní hospodářské ukazatele 
 

Období :        2004  
KAPITOLA:    317 v tis. Kč 
  

Ukazatel 
  
  

Rozpočet 2004 Skutečnost           
2004 

% plnění 
schválený po změnách 3:2 

1 2 3 4 

 Běžné výdaje celkem 23 241,00 26 116,00 25 721,46 98,49 

 v tom:     
  - neinvestiční nákupy a související výdaje    
celkem:  23 028,00 25 901,00 25 506,96 98,48 

  z toho :     

   - platy zaměstnanců a ost. platby 10 990,00 11 074,00 11 029,88 99,60 

   v tom: - limit prostředků na platy 10 640,00 10 764,00 10 722,27 99,61 
                        - ostatní platy za provozní  
             práci  350,00 310,00 307,61 99,22 

               - povinné pojistné 3 847,00 3 876,00 3 732,86 96,30 

   - ostatní nákupy a výdaje 8 191,00 10 951,00 10 744,22 98,11 

  - příděl FKSP 213,00 215,00 214,50 99,77 

 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0 

 Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0 
 Kapitálové výdaje celkem: 1 400,00 3 800,00 3 800,00 100,00 
 v tom: - systémové dotace 1 400,00 3 800,00 3 800,00 100,00 

 Limit počtu zaměstnanců 47 47 47 100,00 
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 2 276,17 162,58 

 
 
V roce 2004 byly navýšeny prostředky na platy o 124 tis. Kč a to z důvodu pokrytí dalších  
platů. Ostatní nákupy a výdaje byly posíleny o 2 760 tis. Kč a to především na pokrytí výdajů 
na kooperace k odborným úkolům, cestovné a opravy. 
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2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů 
 
Kapitálové výdaje 
 
V roce 2004 byly prostředky čerpány takto:                 

        v tis. Kč 

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání 

6111 Programové vybavení 500,00 1 900.00 1 900,00  
6113 Nehmotné produkty 0,00 500,00 500,00 
6122 Stroje 0,00 0.00 0,00 
6125 hardware 900,00 1 400,00 1 400,00 

CELKEM 1 400,00 3 800,00 3 800,00 
 

V roce 2004 pokračovala dále kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně 
softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž  výstupy 
jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. 

Z položky nehmotné produkty byla hrazena spolupráce při výběru, zavedení, optimalizaci  a 
využití  technologické podpory při založení informační základny pro zpracování Politiky 
územního rozvoje a vybraných úkolů ÚÚR. 
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Běžné výdaje  
                                                                                                                                      

 v tis. Kč 

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet 
upravený 

Čerpání 
ÚÚR 

z toho 
INKA 

501 Platy zaměstnanců  10 640 10 764 10 722,27 443,33 
502 OOV 350 310 307,61 1,50 
503 Povinné pojištění 3 847 3 876 3 732,86 155,17 
50 Celkem 14 837 14 950 14 762,74 600,00 
513 Nákup materiálu 1 200 735 691,22 18,40 
514 Finanční výdaje 0 10 5,23 0 
515 Nákup vody, energie 

+ PHM 
628 565 526,74 11,32 

516 Nákup služeb 5 363 8 404 8 340,35 1 263,02 
517 Ostatní nákupy 945 1 154 1 099,02 4,90 
51 Celkem  8 136 10 868 10 662,56 1 297,64 
534 Příděl FKSP 213 215 214.50 8,86 
536 Kolky  20 14 13,08 13,08 
536 Poplatky 35 69 68,58 4,80 
53 Celkem  268 298 296,16            26,74 

5  běžné výdaje – c e l k e m  23 241 26 116 25 721,46 1 924,38 
 z toho :     
   seskupení 51 + 53 
           seskupení 51+53-
FKSP 

8 404  
8 191 

11 166 
10 951 

10 958,72 
10 744,22 

1 324,38 
1 315,52  
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 Mzdové prostředky 
 
 Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2004 dle výkazu Práce- 2-O4 
 

Ukazatel Jednotka Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Skutečnost 

Průměrný přep. počet pracovníků os. 47 47 47 

Přepočtený stav k 31.12.2003 os. 47 47 47 

Platy zaměstnanců a ostatní platby 
z toho: 

 
tis. Kč 

 
10 990,00 

 
11 074,00 

 
11 029,88 

Platy zaměstnanců tis. Kč 10 640,00 10 764,00 10  722,27 

Ostatní platby tis. Kč 350,00 310,00 307,61 

Průměrný plat Kč 18 865,00 19 085,00 19 010,00 
 
 
Prostředky na platy zaměstnanců byly vyčerpány na 99,61 %. Prostředky na OOV byly 
sníženy o 40 tis.Kč a takto upravené byly čerpány na 99,04 %. Převážná část byla vynaložena 
na vydávání časopisu, dokumentační činnost a vedení knihovny. Dále pak na odbornou 
činnost, úklidové a řemeslnické práce. 

 
Tvorba příjmů 
 
• příjmy za  publikace       tis. Kč             35,44 
• příjmy za časopis                  159,74   

C  e  l  k e  m   příjmy z vlastní činnosti           195,18 
                          

• příjmy z pronájmu bytů      tis. Kč             303,98 
• příjmy z nebytových prostor                  748,06 

C  e  l  k e m    příjmy z pronájmů                   1 052,04 
 
 
• příjmy z prodeje neinvestičního majetku    tis. Kč     9,70 
• příjmy z prodeje pozemků                    940,35 
• příjmy z pronájmu v rámci činnosti INKA Praha        19,16 
• příjmy z úroků                           0,47 
• příjmy neidentifikovatelné vč. příjmů ze zahraniční spolupráce       59,27  

• C e l k e m  příjmy                2 276,17  
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3.  Výsledky kontrol provedených za rok 2004 
 

Kontroly vnější 
 
1) V návaznosti na výsledky hloubkové kontroly NKÚ byla ve dnech 19.-26.4.2004 

provedena kontrola  Finančního úřadu Brno 1. Touto kontrolou bylo zjištěno 
neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a platebním výměrem ze dne 5.5.2004 
bylo organizaci uloženo odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité prostředky 
včetně předepsaného penále v celkové výši 359 tis. Kč. 
Po obdržení výměru  jsme požádali příslušný Finanční úřad ve smyslu ustanovení § 60 a 
§ 55 zák. č. 337/l992 Sb. o správě daní a poplatků o prominutí daně včetně příslušenství a 
o posečkání s úhradou do vyřízení případu. 
Rozhodnutím MF ze dne 22.10.2004 byla prominuta částka odvodu ve výši 117 428,- Kč 
a celkové penále ve výši 178 628,- Kč. Částka 62 200,- Kč byla pak převedena na účet 
FÚ Brno-střed. 20 % z této částky bylo předepsáno k úhradě odpovědným pracovníkům. 

  
2) V termínu 23.-24.8.2004 byl proveden  metodický dohled pracovníky oddělení finančních 

služeb  MMR. Na základě výsledku byl doplněn Oběh dokladů a rozšířen software o 
vedení operativní evidence faktur, pokladny a HIM. 

 
3) Dne 12.5.2004 byla provedena prověrka pracovnicí Správy sociálního zabezpečení. Byla 

prověřena agenda včetně evidenčních listů za období 2002-duben 2004. Nebyly shledány 
závady. 

 
Vlastní prověrky 
 
V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny prověrky pokladny, nákupu softwaru 
a prověřeny namátkově položky v seskupení 516 a 517. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 

PŘÍLOHA  1 
 

Seznam publikací 2001 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2001 
 

• Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině 
ÚÚR 
 

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

 
• Územní plány, regulační plány, sborník příkladů)  

Jaroslav Tušer a kolektiv 
 
• Vesnice roku 1999 
       Zpracováno na základě podkladů obcí ze stejnojmenné soutěže 
• Vesnice roku 2000 
       Zpracováno na základě podkladů obcí ze stejnojmenné soutěže 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, zvláštní číslo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



2002 
 

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

• Domy s pečovatelskou službou 
Marie Polešáková a kolektiv 

 
• Obec orgán územního plánování  

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



2003 
 

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

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

Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002 
 Hana Šimková a kolektiv 
 
• Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001 
 Marie Polešáková a kolektiv 
 
• Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí 

Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR 
• Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch 

Autorský kolektiv ÚÚR, OÚP MMR  a Státního ústavu památkové péče 
• Limity využití území - dodatek č. 8, dodatek č. 9 
 Vladimír Hyvnar a kolektiv 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2004 
 

• Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině – doplněné vydání 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 

PŘÍLOHA  2 
 
 
 
 
 

Zápis z jednání KPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Záznam z jednání 

Koordinační poradní skupiny (KPS) zřizovatelského odboru OÚP 
pro činnost Ústavu územního rozvoje Brno 

 
 
 
Jednání dne:  13. prosince 2004 
Místo konání:      MMR, Letenská 3, velká zasedací místnost  
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, ředitelka odboru 71 
Nepřítomni: Ing. Igor Hartmann, ředitel odboru 82  
 
Program jednání: 
 
1. Změny ve složení členů KPS  
2. Hodnocení činnosti ÚÚR Brno v roce 2004 
3. Projednání plánu práce ÚÚR Brno pro rok 2005 
4. Různé. 

 
 
ad 1) Změny ve složení členů KPS 

 
Z důvodu personálních a organizačních změn na ministerstvu bylo členské složení KPS 
aktualizováno. S účinností od 13. prosince 2004 byli do funkce člena KPS nově jmenováni:  
 Ing. Zdeňka Pikešová, ředitelka odboru personálního (21) 
 Ing. Igor Hartmann, ředitel odboru rozvojových programů v cestovním ruchu (82) 
 Ing. Helena Nakielná, vedoucí oddělení finančních služeb, odbor finančního řízení a 

platební jednotky SF (44) 
 Ing. Marcela Ondráčková, odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha (34) 
 Mgr. Petr Tonev, Masarykova univerzita Brno. 
Jmenování bylo provedeno formou  Rozhodnutí  vydaného náměstkem ministra  
Ing. Janem Slaninou (obdrželi všichni členové KPS).  
Odvoláni byli: Ing. Veronika Vokounová, Ing. Markéta Zajícová, Ing. Jiří Gregor,  
Ing. Vilém Švec a Ing. Dagmar Špalková. 
 
 
 
 



 
ad 2) Hodnocení činnosti ÚÚR Brno v roce 2004 
 
2.1. Ing. Alena Navrátilová (ředitelka ÚÚR): stručně shrnula nejdůležitější činnosti a aktivity 

ústavu v roce 2004. Úkoly byly zadávány především odborem územního plánování (61), 
odborem bytové politiky (71), odborem regionálního rozvoje (52) a  odborem 
rozvojových programů v cestovním ruchu. Řešené úkoly byly členěny na: a) stálé 
činnosti; b) tematické úkoly; c) publikace. Vypořádání majetkových práv a povinností 
zrušených inženýrských organizací bylo zajišťováno činností oddělení INKA. Kapacita 
ústavu byla zcela naplněna/využita. Největší pozornost byla zaměřena na přípravu 
nového stavebního zákona a prováděcích předpisů a na modelové ověřování 
implementace jednotlivých ustanovení zákona do praxe (vybraná území – kraje). V  roce 
2004 začalo řešení zcela nového úkolu č. B.13.1/S6 „Politika územního rozvoje“ na 
základě usnesení vlády ČR č. 321 (ze dne 7.4.2004). Významný zdroj informací o 
územním plánování  zprostředkovává pro pracovníky veřejné správy a nejširší veřejnost  
Portál územního plánování (úkol č. A.4.2/S6), průběžně aktualizovaný ústavem. Činnost 
ústavu je zviditelňována prostřednictvím vydávání odborných publikací, metodických 
pomůcek, zpráv a různých informačních materiálů pro orgány státní správy a odbornou 
veřejnost. Časopis Urbanismus a územní rozvoj poskytuje zásadní informace o územním 
plánování jak ministerstvu tak i odborné veřejnosti. Neméně významná je činnost ústavu 
spočívající v zajišťování spolupráce ministerstva s vysokými školami. Podrobné údaje o 
aktivitách ústavu, včetně jeho výstupů, jsou zpřístupněny na internetové adrese ústavu:  
http://www.uur.cz. V roce 2004 ústav provedl průzkum přímé dostupnosti územních 
samosprávných celků (zejména obcí) na webové stránky ústavu (přehled získaných 
internetových odkazů je přílohou záznamu). V roce 2004 ústav oslavil 10. výročí svého 
trvání.  
 

2.2. Sekce 2 -  Ing. Zdeňka Pikešová (ŘO – 21):  vyslovila spokojenost s průběhem spolupráce 
s ústavem, která je bezproblémová. Vzniklé požadavky ústav řeší neprodleně a vstřícně. 
Upozornila na skutečnost, že v souvislosti s usnesením vlády ČR (ze dne 6. srpna 2003          
č. 808), se v blízké budoucnosti budou realizovat opatření týkající se redukce počtu  
systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či 
financovaných organizacích. Počet funkčních míst v ústředně řízené správě by měl 
v letech 2004 – 2006 celkově poklesnout o 6 %, každý rok o 2 %. 

 
2.3. Sekce 3 – Ing. Marcela Ondráčková (34): uvedla, že v souvislosti s personálními a 

organizačními změnami na ministerstvu došlo k přesunu úkolů č. A.4.9/S5 (Monitorování 
územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO) a č. B.10/S5 (Příprava vybraných měst na účast v iniciativě EU URBAN) z 
původní sekce 5 do sekce 3, a rovněž byla provedena výměna garantů (původní garant: 
Ing. Vilém Švec). Konstatovala, že úroveň výstupů těchto úkolů splnila požadavky 
odboru.  

 
2.4. Sekce 4 - Ing. Stanislav Cysař (ŘO – 43): spolupráci s ústavem hodnotil kladně: ústav 

plní rozpočet, nebyly zjištěny žádné problémy z oblasti financování. Upozornil na 
skutečnost, že v roce 2005 dojde s největší pravděpodobností k úsporným opatřením 
v souvislosti s přehodnocováním celkového rozpočtu ministerstva.   

http://www.uur.cz/


 
2.5. Sekce 4 - Ing. Helena Nakielná (VO – 44):  konstatovala, že  v roce 2005 byla provedena 

v ÚÚR  v oblasti účetnictví metodická kontrola, nebyly shledány žádné zásadní  
problémy. Doporučení, která ze strany kontroly vznikla, ústav akceptoval a zapracoval do 
svých prováděcích předpisů. 

 
2.6. Sekce 5 – Ing. Josef Vlk, CSc. (ZŘO – 52):  vyslovil spokojenost s úrovní prací ústavu. 

Náplní spolupráce bylo řešení 6 úkolů, které byly plněny v souladu se zadávacími listy. 
Doporučil  ústavu více posílit dostupnost nejširší veřejnosti k výstupům úkolu č. A.4.4/S5 
(Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů), které jsou prezentovány na 
www stránkách ústavu. 

 
2.7. Sekce 6 – Ing, arch. Hana Bártová (ZŘO – 61): ocenila trvalou velmi dobrou kvalitu 

práce ústavu a profesionální výstupy jeho činnosti. Úkoly byly plněny v termínech a 
v souladu se zadávacími listy. Spolupráce byla bezproblémová. Stěžejní prioritou zůstává 
příprava nového stavebního zákona a prováděcích předpisů.  

 
2.8. Sekce 7 - Mgr. Jaroslav Kubečka (VO – 71):  uvedl, že odbor bytové politiky byl 

zadavatelem 8 úkolů (cca 10% kapacity ústavu), které navazovaly na výsledky z roku 
2003. Jeden z nejvýznamnější byl úkol č. A.4.8/S7 (Monitoring komunálního bydlení). 
Konstatoval, že spolupráce s ústavem je trvale na velmi dobré úrovni, nebyly shledány 
žádné zásadní problémy. Vše probíhalo v souladu se zadáním, požadované termíny byly 
dodržovány. Předmětné úkoly budou pokračovat i v roce 2005.  

 
2.9. Sekce 8 – Ing. Igor Hartmann (ŘO – 82):  chybí vyjádření (neúčast zástupce sekce) 
 
2.10. zástupci kooperantů ústavu: 

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT – FA): kladně hodnotil publikační činnost 
ústavu, zejména velmi dobrou úroveň časopisu Urbanismus a územní rozvoj, který je 
cennou platformou pro výstupy výzkumu vysokých škol. Vyslovil spokojenost s úrovní 
spolupráce  s ústavem. V současné době existují předběžné pracovní dohody, týkající se 
budoucí koordinace výzkumu na ČVUT s činnostmi ústavu. V souvislosti se snižováním 
stavu v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích 
(viz bod 2.2. tohoto záznamu) doporučil, aby nebyla omezována kapacita ústavu potřebná 
zejména  pro oblast nového stavebního zákona, Politiky územního rozvoje, pro evidenční 
činnosti a mezinárodní projekty. 
Mgr. Petr Tonev (Masarykova univerzita Brno):  konstatoval, že spolupráce s ústavem 
probíhala v roce 2004 velmi dobře a bez problémů. Jednalo se především o vzdělávání 
studentů univerzity formou odborných přednášek z oblasti územního plánování, dále pak 
o poskytování podkladů pro vypracování seminárních prací a o poskytování odborných 
konzultací. 
 

Ústavu bylo vysloveno poděkování za spolupráci v roce 2004. Zástupci sekcí ministerstva a 
zástupci kooperantů se vyjádřili pro další pokračování úspěšné spolupráce s ústavem.  

 



 
ad 3) Projednání plánu práce ÚÚR Brno pro rok 2004 
 
3.1. Ing. Alena Navrátilová (ředitelka ÚÚR):   
 plán práce pro rok 2005 byl sestaven jednak na základě stálých činností a jednak dle 

požadavků garantů jednotlivých odborů ministerstva, s kterými byl projednán. 
Kapacita ústavu pro plnění úkolů v roce 2005 je zcela vytížená. Nejvyšší počet hodin 
(37 030) z celkového počtu 63 660 hodin náleží stálým činnostem. 

 zvýšenou potřebu odborných pracovníků kompenzoval dosud ústav snižováním počtu 
pracovníků v ekonomickém a provozním oddělení. Ale i zde už je v podstatě 
dosaženo hranice možností, pokud bude nutno snížit počet pracovníků, bude nutno 
přehodnotit  plán práce. 

 
3.2. Ing, arch. Hana Bártová (ZŘO – 61): 
 je zapotřebí dořešit zadání u úkolů zadavatelského odboru 82 (odbor rozvojových 

programů v cestovním ruchu) formou dodatečných dvoustranných jednání. 
 apelace na zástupce jednotlivých sekcí, aby z důvodu lepší komunikace poskytovali 

potřebné informace týkající se garantování úkolů všem dotčeným odborům ve svých 
sekcích.  

 upozornění:  Zřizovatelský odbor OÚP nemá v pravomoci rozhodovat o redukci úkolů 
zadávaných ústavu. Ze strany ostatních odborů ministerstva nelze předpokládat, že 
ústav se současnou kapacitou automaticky zajistí činnosti, ke kterým se ministerstvo 
v rámci mezinárodních aktivit zavazuje. Pokud by nároky odborů, vyplývající 
z mezinárodních aktivit ministerstva v souvislosti se vstupem ČR do EU, převyšovaly 
kapacitu ústavu a nebude-li možná dohoda o redukci zadávaných úkolů s jednotlivými 
odbory, bude nutné předložit návrh na řešení KPS, popř. poradě ministra k rozhodnutí. 
V krajním případě by bylo nutné upravit zřizovací listinu ústavu. 

 
3.3. Ing. Stanislav Cysař (ŘO – 43):  za předpokladu, že se do budoucna očekává snížení 

celkového rozpočtu ministerstva, je účelné přistupovat k předloženému plánu práce pro 
rok 2004 zatím pouze podmíněně. 

 
3.4. Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (ŘO – 61): v návaznosti na předchozí bod (3.3.) vyzval 

členy KPS k přehodnocení zadávaných úkolů pro rok 2005 na úkoly zbytné a nezbytné 
vzhledem k možné  nové situaci v rozpočtu ÚÚR, očekávané redukci počtu pracovníků  a 
k současnému  maximálnímu vytížení ústavu.  

   
 
ad 4) Různé 
 
4.1. Ing. Marcela Ondráčková (34):  upozornila na nutnost upřesnit zadání odboru 34 

pracovníkům ústavu na zpracování expertních posudků na projekty podané do opatření 
2.3. SROP, které by měly doporučující charakter při hodnocení těchto projektů, 
v souladu se zadávacím listem pro rok 2004 u úkolu č. B.10/S5 (Příprava vybraných 
měst a účast v Iniciativě EU URBAN). 



 
4.2. Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (ŘO – 61):  upozornil na komplikaci, která vyplývá z 

nutnosti členění dlouhodobých úkolů do ročních cyklů vzhledem k tomu, že rozpočet 
ministerstva podléhá ročnímu schvalování. Týká se to zejména přípravy nového 
stavebního zákona, nových prováděcích předpisů (včetně  modelového ověřování) a 
zpracování dokumentu Politika územního rozvoje. U řešení těchto úkolů nelze počítat 
s redukcí kapacity ústavu. Ministerstvo nemá jinou organizaci s tak cenným odborným 
zázemím. 

  
4.3. Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT – FA):  v rámci spolupráce vysokých škol 

s ústavem dal ke zvážení návrh vytvořit v ústavu koordinační centrum pro výzkumná 
pracoviště na těchto školách.  

 
 
Závěry: 
1. Členové KPS přehodnotí své požadavky na ústav pro příští rok a zváží, které úkoly bude 

opravdu nutné řešit ve spolupráci s ústavem (na úkor méně závažných úkolů), pokud 
dojde k redukci počtu pracovníků ÚÚR. 

2. Bude-li potřeba projednat problémy vzniklé  s požadavkem redukce zadávaných úkolů,   
Koordinační poradní skupina bude operativně svolána k jednání. 

3. V co nejkratším termínu dodají věcné odbory zřizovatelskému odboru (61) definitivní 
verze zadávacích listů k jednotlivým úkolům a předávací protokoly za rok 2004. 

4. Bude dořešeno zadání u úkolů zadavatelského odboru 82 (odbor rozvojových programů 
v cestovním ruchu) formou dodatečných dvoustranných jednání. 

5. Termín příštího zasedání KPS bude sdělen v dostatečném předstihu. 
 
Příloha: 
1. přehled internetových odkazů – dostupnost na www stránky ÚÚR  
2. prezenční listina 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Odkazy 

Obecné 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
http://www.mmr.cz/index.php?show=001029002 
Veřejná správa on-line 
http://denik.obce.cz/go/odkazy.stm 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
http://www.mpostav.cz/link.htm 
Národní památkový ústav 
www.npu.cz/npu/x/odkazovnik/&kategorie=205 
Centrum pro regionální rozvoj ČR 
http://www.crr.cz/index.php?lsel=6|97 
Regionální environmentální centrum 
http://www.reccr.cz/projektys/sea/odkazy.html 
Slovenská agentúra životného prostredia 
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/upd/new/doc/cr.htm 
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 
http://uep.ecn.cz/ic/izzp/organizace.shtml 
Kancelář zmocněnce vlády pro Jihomoravský kraj 
http://www.kzv-hodonin.cz/odkazy.htm 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 
http://departments.fsv.cvut.cz/k127/HTM/odkazy.htm 
Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta  
http://www.natur.cuni.cz/il1/~sykora/lsw.htm 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí 
http://fzp.ujep.cz/Katgeo/Odkazy.htm 
Mikroregion Heřmanoměstsko 
http://www.sweb.cz/hermanomestecko/odkazy.htm 
Sdružení obcí Libereckého kraje 
http://www.solk.cz/index.php?zobraz=odkazy&solkid 
Obec Dlažov 
http://www.dlazov.cz/odkaz.htm 
Obec Líšný 
http://www.lisny.cz/odkazy/ruzne.htm 
Obec Nové Veselí 
http://www.noveveseli.cz/zpravodaj/odkazy/default.shtm 
Obec Urbanice 
http://www.urbanice.cz/index.php?wid=odkazy 
Obec Vatín 
http://www.vatin.cz/odkazy.html 

http://www.mmr.cz/index.php?show=001029002
http://denik.obce.cz/go/odkazy.stm
http://www.mpostav.cz/link.htm
http://www.npu.cz/npu/x/odkazovnik/&kategorie=205
http://www.crr.cz/index.php?lsel=6|97
http://www.reccr.cz/projektys/sea/odkazy.html
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/upd/new/doc/cr.htm
http://uep.ecn.cz/ic/izzp/organizace.shtml
http://www.kzv-hodonin.cz/odkazy.htm
http://departments.fsv.cvut.cz/k127/HTM/odkazy.htm
http://www.natur.cuni.cz/il1/%7Esykora/lsw.htm
http://fzp.ujep.cz/Katgeo/Odkazy.htm
http://www.sweb.cz/hermanomestecko/odkazy.htm
http://www.solk.cz/index.php?zobraz=odkazy&solkid
http://www.dlazov.cz/odkaz.htm
http://www.lisny.cz/odkazy/ruzne.htm
http://www.noveveseli.cz/zpravodaj/odkazy/default.shtm
http://www.urbanice.cz/index.php?wid=odkazy
http://www.vatin.cz/odkazy.html


Obec Zastávka 
http://www.zastavka.cz/index.php?sub=1&article=1&x=1&y=10 
Geodetická kancelář Uherský Brod 
http://www.geodetub.cz/odkazy.htm 
Kroužek (genealogie) 
http://www.krouzek.cz/gennanet/cz_mista.htm 
Rada Evropy 
Conseilk de lËurope 
http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/Environnement/Paysage/Contacts/Instituts
_RepubliqueTcheque.asp 
Council of Europe 
http://www.coe.int/T/e/Cultural_Co-
operation/Environment/Landscape/Publications/Publications_CzechRepublic.asp 
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-
operation/Environment/Cemat/GPSSDEC/03_language_versions.asp#TopOfPage 
 
ESPON 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006005006001 
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006005006000 
Habitat 
Český ekologický ústav 
http://www.ceu.cz/edu/odd/zpravodaj/Zpravodaj-06-2002.htm 
Interreg IIIC 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL ®) 
http://www.arl-net.de/kooperationen/partnercadses.html 
http://www.arl-net.de/kooperationen/interregpdf/hboe_sl_ts/text_oe_sl_ts.pdf 
Interreg IIIC 
http://www.interreg3c.net/sixcms/media.php/5/Participants+Brno+Web.xls 
IÖR 
Liebniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR) 
http://www.ioer.de/projekte/p_089.htm 
http://ic-central.ioer.de/de/linksd.htm 
Leonardo 
Slovenská akademická asociácia pro medzinárodnú spoluprácu 
http://www.saaic.sk/leonardo/htm_kniznica/htm_leonardo_i/komp98/html/84014P.htm 
Časopis 
Ministerstvo životního prostředí 
http://www.env.cz/ris/vis-edice.nsf/0/f7ac8a767898c055c1256e5b002f480d?OpenDocument 
Bibliografie 
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http://www.ioer.de/projekte/p_089.htm
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Universita Palackého v Olomouci 
http://www.upol.cz/resources/geography/predmety/KGG_UZEM.htm 
http://www.geoinformatics.upol.cz/studium/bakalarky/Jindacek2004/doc/literatura.htm 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 
http://www.upce.cz/fakulty/fes/fes-katedry/fes-katedry-uvsp/fes-katedry-uvsp-predmety/fes-
uvsp-Regionalni_rozvojD.html 
http://uvsp.upce.cz/materialy/HPS/r_r.doc 
http://genesis.upce.cz/priloha/HPSNAV1 
Ateliery Vystyd 
http://www.vystyd.cz/fakulta/Limity.pdf 
Občanské sdružení LUŽ 
http://www.volny.cz/luz-rousinov/odkazy.htm 
Obec Meziboří 
http://www.mezibori.cz/deska/teorie.htm 
EnergoPro 
http://www.energopro.cz/odkazy.html 
 
Portál ÚP 
Kormidlo – katalog odkazů občanské společnosti 
http://www.kormidlo.cz/index.shtml?apc=c32r-_-_--&cat=156 
Laboratoř výzkumu a managementu rizik 
http://labrisk.vsb.cz/mat/bookmark.htm 
Ateliery Vystyd 
http://www.vystyd.cz/fakulta/f9.htm 
Slovník 
Liberecký kraj 
http://www.kraj-
lbc.cz/index.php?REDIRECTED=true&page=1507&c=76ce8c7f178b4558d099067bc77e148
d 
Ateliery Vystyd 
http://www.vystyd.cz/fakulta/f9.htm 
Evidence územně plánovací činnosti 
Karlovarský kraj 
http://mapy.kr-karlovarsky.cz/www/webportal/uz_plany/plan_iframe.html 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/urad/orr/navrh_ukazatelu.htm#_Toc68456857 
Regionální rozvoj 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/urad/orr/euinfo/euinfo.htm 
Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav 
http://www.geogr.muni.cz/vyuka/HumanniG/SEG03pr9www.doc 
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http://www.mezibori.cz/deska/teorie.htm
http://www.energopro.cz/odkazy.html
http://www.kormidlo.cz/index.shtml?apc=c32r-_-_--&cat=156
http://labrisk.vsb.cz/mat/bookmark.htm
http://www.vystyd.cz/fakulta/f9.htm
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Jihočeská universita 
http://www2.zf.jcu.cz/public/departments/kre/agroregio/reg_manag.html 
Sdružení Za sebevědomé Tišnovsko (Informace o Tišnovsku) 
http://www.tisnovsko.magdalena.cz/odkazy.asp 
Agentura regionálního rozvoje, o.p.s. 
http://www.arrel.cz/arrel/odkazy.htm 
INTELCITY Central Region Networking Portal 
http://ic-central.ioer.de/links.htm 
Mikroregiony 
Centrum pro komunitní práci CpKP 
http://www.cpkp.cz/ns/projevvozka.doc 
Územní plánování 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/urad/oupsr/odkazy.htm 
Jihočeský kraj 
http://gis.kraj-jihocesky.cz/dokumentace/index.php?id=28 
Svazek pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska 
http://www.vranov-region.cz/SOV/zapisy/skoleni_030925.doc 
Město Nymburk 
http://www.meu-nbk.cz/cz/index.php?inc=3_6_1&ukaz_detail=6 
Město Lipník nad Bečvou (Publikace) 
http://www.mesto-
lipnik.cz/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=150 
Program obnovy venkova 
Seal, spol. s r.o. 
http://www.seal.cz/novinky/povprokraje.pps 
Cestovní ruch 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky 
http://gis.vsb.cz/Konference/GISacek/GISacek_2004/Sbornik/Jindacek/jindacek.htm 
Protipovodňová ochrana 
Ústecký kraj 
http://www.kr-
ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=255422&p1=0&p2=0&p
3 
Bydlení 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/urad/orr/bydleni04/4zhodnoceni.htm 
Zdroj dat 
Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav 
http://www.geogr.muni.cz/vyuka/HumanniG/MGV3www.pdf 
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Universita Palackého v Olomouci 
http://www.upol.cz/resources/geography/predmety/KGG_GOSU.htm 
Portály 
Portál veřejné správy 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=urad&kod=11857 
eStav.cz 
http://www.estav.cz/uur/ 
eZPP 
http://sweb.cz/ezpp/ezppodkazy.htm 
ABF 
http://www.abf.cz/odkazy.asp 
TÍTKOVY OBRÁZKOVÉ STRÁNKY 
http://titek.wz.cz/odkazy.html 
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Číslo úkolu:      A.1.1/S6 
Název úkolu:    Vedení knihovny, dokumentační činnost 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:  Miroslava Dosedlová, PhDr. Lenka Ježková,  
                                               Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:     OOV  
Konzultanti:   --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Provoz odborné knihovny pro potřeby ÚÚR i veřejnosti, doplňování odborné literatury, 
zpracování rešerší, překladů, anotací a záznamů. Budování specializovaného knihovního 
fondu představuje trvalý proces získávání, doplňování a zpracování informačních pramenů. 
Knihy a zprávy jsou ukládány do databáze všechny, u časopisů (45 titulů českých a 24 
zahraničních) je prováděn výběr dle sledovaných oborů. Výsledkem je databáze informací o 
územním rozvoji, dostupná také na www stránkách ÚÚR. Ke všem novým přírůstkům, včetně 
zahraničních, jsou zpracovávány anotace. V roce 2004 byla provedena inventura knihovního 
fondu a byly vyřazeny zastaralé knihovní fondy. V roce 2004 byl instalován nový vyhledávací 
elektronický program, který právě prochází zkušebním provozem. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Základní formou výstupu je databáze knihovny přístupná v knihovně i na internetu. Přírůstky 
databáze „Novinky“ vycházejí v tištěné podobě měsíčně a jsou uloženy v knihovně. „Výběr 
z databáze knihovny ÚÚR“ vychází 6x ročně jako příloha časopisu “Urbanismus a územní 
rozvoj“. „Přehled odebíraných českých a zahraničních periodik“ také tvoří součást přílohy 
časopisu. Tištěné rešerše jsou převážně nahrazovány operativním vyhledáváním na internetu.  
 
Využitelnost výstupu:  
Slouží k práci zaměstnanců ÚÚR při plnění úkolů, k vyřizování požadavků MMR, pro 
potřeby odborné veřejnosti tj. především studentů vysokých škol, čtenářů při dalším 
vzdělávání a pracovníků veřejné správy. Knihovna s celostátní působností poskytuje 
konzultační a poradenskou činnost. Požadavky čtenářů jsou vyřizovány nejčastěji při osobní 
návštěvě, ale také emailem, poštou a meziknihovní výpůjční službou. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Nový vyhledávací program, který umožní využívat služby knihovny bez časového omezení, 
je nutno v ověřovacím programu upravit tak, aby byl co nejvíce srozumitelný a uživatelsky 
přívětivý.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:   
Plánovaná:  6 000  
Skutečná:    5 069 
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozdíl v čerpání kapacity byl způsoben jednak nemocností, jednak faktem, že garant úkolu a 
překladatelé čerpali větší část kapacity na jiných úkolech. 
 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouvy o dílo:  --- 
OOV:                  17 160,- Kč                  
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Číslo úkolu:        A.1.2/S6 
Název úkolu:            Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
Doba řešení:             Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:     Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
Zadavatel:                 Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:          Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:             Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:                     Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Lubor Fridrich,  
                                             Tamara Blatová, Ivana Divišová 
Oponenti:                  Externí - redakční rada 
Kooperanti:                Smlouva o dílo 
    OOV 

---                             
Konzultanti:    ---  
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vydávání odborného periodika pro potřeby samosprávy, státní správy  a odborné veřejnosti 
na úseku územního plánování, regionální politiky, bydlení a rozvojových programů měst a 
obcí. 
Cíle bylo průběžně dosahováno. Bylo vydáno 6 čísel časopisu, 6 zvláštních příloh (z toho 
jednou přílohou byl Sborník AUÚP). Bylo uspořádáno 6 zasedání redakční rady. Ohlasy 
veřejnosti na časopis jsou vesměs kladné. Zástupci jednotlivých institucí na výroční 
konferenci k 10. výročí založení ÚÚR hodnotili časopis kladně. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Náklad časopisu činí pro tento rok 1 600 ks. Z toho cca 1 300 výtisků je rozesíláno na 
ústřední, regionální a obecní orgány veřejné správy. 
Časopis je průběžně zveřejňován na www stránkách ÚÚR. Tento ročník byl věnován zejména 
problematice nového stavebního zákona a tématům reflektujícím krajské uspořádání. 
 
Využitelnost výstupu:  
Časopis slouží pro metodickou pomoc a šíření oficiálních informací na úseku územního 
rozvoje pro všechny stupně veřejné správy a dále pro diskusi odborné veřejnosti, včetně 
vysokých škol.  
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Průběžně se věnovat problematice nového stavebního zákona  a jeho uplatňování v praxi po 
schválení návrhu. Pokračovat v cyklu rozhovorů, anket a analýz, monitorujících aktuální 
problémy praxe územního plánování. Soustředit se na nové jevy v územním rozvoji, jako jsou 
opouštěná průmyslová území (problematika brownfields), suburbanizace a změny v dopravě. 
Zvýšit informovanost o aktivitách Evropské unie na úseku územního plánování. Nadále 
pokračovat v prezentaci časopisu na internetových stránkách ústavu.  
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Kapacita ÚÚR v hodinách:                  
Plánovaná:  5 500 
Skutečná:    4 674 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozdíl v čerpání kapacity byl způsoben  nemocností a zvýšeným úsilím řešitelů. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:    28 348,- Kč 
OOV:                  125 450,- Kč 
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Číslo úkolu:    A.1.3/S6 
Název úkolu:    Aktualizace příručky celostátně platných limitů 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Stálá činnost. 
Zadavatel:    Odbor územního plánování  MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Vladimír Hyvnar 
Řešitelé:  Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl,  

Ing. Marie Polešáková, Ph.D. ,Ing. Ludmila Rohrerová, 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    OOV 
Konzultanti: Některé oblasti řešené uvedenými dodatky (ochrana přírody a 

krajiny, ochrana životního prostředí, technická infrastruktura 
nebo činnost orgánů na úseku veřejného zdraví) byly 
konzultovány s odbornými pracovníky Ministerstva životního 
prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje a Krajské hygienické stanice Brno. 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu byla inovace respektive doplnění nových limitů v příručce, a to na základě změn 
v legislativních předpisech, které proběhly od 1.9.2003 až do 31.8.2004. 
Dosažení cíle je zabezpečováno již osvědčeným týmem spolupracovníků v rámci ÚÚR a 
konzultantů příslušných rezortů nebo odborných institucí, a to vždy v návaznosti na potřebu 
řešení konkrétní odborné problematiky.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Výstupem úkolu byly v r. 2004 dva dodatky v tištěné formě a rovněž inovace digitální verze 
na www stránkách ústavu. Publikace v tištěné podobě včetně všech dodatků je rovněž 
k dispozici v knihovně ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Dodatky jsou předávány MMR a zasílány všem krajským úřadům, stavebním úřadům, 
odborným knihovnám a zájemcům z řad projektantů nebo projekčních kanceláří. Digitální 
forma je rovněž využívána i odbornou veřejností.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Vzhledem k tomu, že lze v současné době předpokládat přijetí nového stavebního zákona 
s platností od 1.1.2006, který představuje zásadní změny v oblasti územního plánování, 
navrhujeme zpracovat v letošním roce v souladu se ZL ještě poslední  dva dodatky ke 
stávající příručce. Potom bude nezbytné rozhodnout ze strany OÚP MMR o tom, zda bude 
zpracována nová příručka a v jaké podobě. Vhodná by byla i nová anketa mezi uživateli, k níž 
by mohlo být přihlédnuto při konečném rozhodnutí o dalším postupu.   
 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1500  
Skutečná: 1240  
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Kapacita plánovaných hodin nebyla dočerpána vzhledem k tomu, že změny legislativních 
předpisů nebyly tak rozsáhlé, jak bylo očekáváno při koncipování ZL. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:      ---   
OOV:          5 100,- Kč 
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Číslo úkolu:  A.1.4/S6 
Název úkolu:        Dotčené orgány státní správy 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Stálá činnost 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  --- 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Výstup úkolu mapuje současný právní stav ve 24 úsecích státní správy spolupůsobících 
v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a v řízeních podle stavebního zákona, 
s přiřazením právních předpisů v jejich působnosti. 
Je prováděna pravidelná aktualizace (1x měsíčně) www stránek - publikace "Dotčené orgány 
státní správy v procesu územního plánování a řízení" z roku 2003 v souladu s uváděním 
nových legislativních předpisů do praxe. Poslední aktualizace k 31.12.2004. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Internetová prezentace – aktualizovaný text publikace „Dotčené orgány státní správy 
v procesu územního plánování a územního řízení“ z roku 2003.  
Www stránka - http://www.uur.cz/default.asp?ID=827 
 
Využitelnost výstupu: 
Metodická pomůcka pro odbornou veřejnost (orgány obcí, krajů, projektantů apod.). 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Aktualizace www stránky v měsíčních intervalech. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:   500  
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:   --- 
OOV:                   --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo úkolu:   A.1.5/S6 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
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Název úkolu:    Slovník územního plánování 
Doba řešení:    Červenec - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR  
Garant MMR:   Mgr. Zuzana Rydvalová 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Jana Hurníková  
Řešitelé:    Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Petr Hladiš,  
                                              Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. Alena Navrátilová 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV   
Konzultanti:   --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vytvořit otevřený průběžně aktualizovaný katalog termínů územního plánování, včetně jejich 
definic z různých zdrojů. Vyhledávání pramenů, výběr, opisování a editace definic.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Internetová prezentace: http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=1035 . 
Vyhledávání dle počátečního písmene, textového řetězce, zdroje či oboru, tisk. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Informace pro veřejnost, zejména odbornou, v českém jazyce. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2005: vložení definic termínů ze schváleného znění nového stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů. Průběžné vkládání definic termínů územního plánování a příbuzných 
oborů z dostupných zdrojů. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 300  
Skutečná: 300  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo :   --- 
OOV:                    1 600,- Kč 
 
 
 
Číslo úkolu:    A.2.1./S7   

http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=1035
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Název úkolu:    Konzultace a hodnocení projektů regenerace sídlišť 
Doba řešení:     Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol  
Zadavatel:     Odbor podpory bydlení MMR 
Garant MMR:    PhDr. Leo Cechel 
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:    Ing.arch. Hana Halasová, Ing.Alena Navrátilová,  

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

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo poskytovat odborné porady a konzultace zpracovatelům projektů regenerace 
sídlišť a zástupcům měst a obcí, kteří se ucházeli o poskytnutí dotace z dotačního titulu dle 
nařízení vlády 494/2000. O průběhu poskytnutých konzultací, dotazů a obsahu doporučení 
byly vedeny záznamy. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Byl připraven materiál „Evidence poskytnutých konzultací (konzultace, poskytnuté po 
15.4.2002 – pro hodnocení projektů v roce 2004)“, shrnující dotazy žadatelů a poskytnutá 
doporučení řešitelů k připravovaným projektům regenerace, hodnoceným v roce 2004  (v roce 
2003 nebylo hodnocení prováděno). Dále byl připraven materiál „Konzultace a hodnocení 
projektů regenerace panelových sídlišť 2004“, shrnující výsledky  bodového hodnocení a 
pořadí  91 předložených projektů. Oba materiály byly v termínech, stanovených zadávacím 
listem, předány zadavateli a jsou rovněž k dispozici u garanta ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Zpracované materiály byly využity jako jedny z podkladů při rozhodování hodnotitelské 
komise MMR o přidělování dotací na regeneraci panelových sídlišť v roce 2004. Zároveň 
slouží tyto podklady k doporučením pro  odstranění nedostatků a  úpravy   projektů, které 
budou znovu předkládány v roce 2005, a to v rámci konzultací se zpracovateli a zástupci měst 
a obcí. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
Počet předkládaných projektů se každoročně zvyšuje, což svědčí o vzrůstajícím zájmu měst a 
obcí o tento dotační titul. Rovněž celková úroveň, komplexnost a kvalita projektů se zvyšuje. 
Sledována je rovněž úroveň realizací záměrů dle těchto projektů (viz Katalogy příkladů za 
roky 2001, 2002, vydávané MMR a ÚÚR). Výsledky svědčí o nesporném postupném 
zlepšování prostředí panelových sídlišť. Je proto žádoucí pokračovat v této činnosti i v roce 
2005. 
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby – tj.dle počtu konzultací a dle počtu podaných žádostí o dotace (počtu 

projektů regenerace  sídlišť) 
Skutečná: 1 022 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo:      --- 
OOV:                      --- 
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Číslo úkolu:   A.2.2/S6  
Název úkolu:  Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a 

samosprávu 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka  Hladišová,CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková,  
Ing. arch. Hana Šimková, PhD., Mgr. Robert  Veselý,  

Oponenti:  --- 
Kooperanti:  ---  
Konzultanti:  --- 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Poskytovat orgánům st.správy a samosprávy konzultace, které pomohou řešit jejich konkrétní 
problémy v oborech činnosti ÚÚR. V roce 2004 v rámci tohoto úkolu probíhala mj. 
spolupráce na metodice „Péče o urbánní prostředí“, zpracovávaná MŽP. Řada požadavků se 
týkala informací o mikroregionech (MěÚ Šlapanice, KÚ Olomouc, KÚ Ústí n.L., MěÚ Slaný 
a další).  Zástupce ÚÚR se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny pro problematiku 
malých obcí na Ministerstvu vnitra. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Většina konzultací byla poskytnuta e-mailem, některé telefonicky. Pracovní verze metodiky 
„Péče o urbánní prostředí“ je k dispozici v ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
--- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje v r.2005. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná: 353 hod. 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
---  
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    A.2.2.1 S/6   
Název úkolu:    Poradenská činnost Brno - Medlánky 
Doba řešení:     Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:     Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:    Ing.arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:    Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:    --- 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   ---  
Konzultanti:   --- 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu bylo poskytovat odborné porady a konzultace radě, zastupitelstvu a odborným 
komisím rady (komise výstavby, komise životního prostředí, komise majetková) městské části 
Brno – Medlánky, se kterými ÚÚR dlouhodobě spolupracuje. Zároveň byla zajištěna účast 
zástupce ÚÚR na významných jednáních, vztahujících se v roce 2004 zejména k řešení  
volných ploch, parkových úprav a krajiny, navazující na plánovanou zástavbu území městské 
části (s uspořádáním výstavy návrhů a obhajoby ročníkových prací studentů Mendelovy 
zemědělské a lesnické university Brno), dále k inventuře chatových oblastí, přípravě výstavby 
sídlišť „V Újezdech“ a „Pod Hrázkou“ a dále k přípravám návrhů na změny územního plánu a  
aktualizaci regulačního plánu. Byla rovněž zvažována možnost připravit projekt regenerace 
panelového sídliště a ucházet se o získání dotace v rámci nařízení vlády 494 / 2000. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Zvláštní výstup nebyl zpracován, jednotlivá doporučení jsou součástí zápisů z jednání a 
dalších dokumentů městské části Brno - Medlánky. 
 
Využitelnost výstupu:   
Odborné znalosti a zkušenosti byly využívány v rámci činnosti rady, zastupitelstva a 
odborných komisí v Medlánkách. Poznatky z činnosti těchto institucí  a z jednání byly naopak 
využívány v ÚÚR, zejména při přípravě nového stavebního zákona a souvisejících vyhlášek. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
Ukazuje se, že výsledky dlouhotrvající spolupráce přinášejí  řadu nových poznatků, 
prospěšných jak Medlánkám, tak i ÚÚR. Pokračování úkolu i v roce 2005 bude proto 
přínosné pro obě strany. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  dle potřeby 
Skutečná:      96 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:   A.2.2.2/S6          
Název úkolu:   Spolupráce na koncepci bydlení města Ostravy       
Doba řešení:   Květen - září 2004    
Charakteristika úkolu: Operativní úkol   
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová   
Garant ÚÚR:   Ing. Dana Chlupová  
Řešitelé:   Ing. Marie Polešáková, Ph.D.   
Oponenti:    --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:               RNDr. Jan Bína,CSc., Ing. Ludmila Rohrerová  
   
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Připravit podklady pro Magistrát města Ostravy k současně zpracovávané koncepci bydlení 
města, a to s ohledem k vývoji počtu obyvatel, ke stavu a situaci bytového fondu s využitím 
poznatků získaných v rámci řešení úkolu „Monitoring komunálního bydlení“. 
Zpracovaný podklad zahrnoval následující údaje: vývoj počtu obyvatel a společně 
hospodařících domácností, vybrané základní informace o obcích za okres Ostrava-město ze 
Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001. Z výše uvedeného úkolu byly vybrány údaje, které se 
týkaly počtu obyvatel, všech bytů a obecních bytů, dále počtu nově postavených obecních 
bytů a úbytků obecního bytového fondu. Údaje vycházely z časové řady 1991 až 2003 a 
zohledňovaly data předávaná jednotlivými městskými obvody a Magistrátem. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Pracovní podklad ke koncepci bydlení města Ostravy zahrnující příslušné tabulky vč. 
souvisejícího komentáře. 
V písemné i elektronické podobě je závěrečná zpráva u garantů úkolu a na odboru 
komunálním a bytovém Magistrátu města Ostravy u Ing. Reginy Kuchtové.  
 
Využitelnost výstupu: 
Jeden z podkladů ke zpracovávané koncepci bydlení města Ostravy. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
V případě konkrétního zadání k dané problematice ze strany Magistrátu města Ostravy by 
byla možná další spolupráce. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná:  79 hod  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:     
Smlouvy o dílo:  --- 
OOV:  --- 
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Číslo úkolu:               A.2.2.3/S6  
Název úkolu:          Pomoc při přípravě zákona o veřejně soukromých 

partnerstvích 
Doba řešení:               Červenec 2004 
Charakteristika úkolu:     Operativní úkol 
Zadavatel:                  Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:           Ing. Jiří May 
Garant ÚÚR:             Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:                      Mgr. Robert Veselý 
Oponenti:     --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:              vybraní představitelé měst - viz Cíl řešení úkolu a komentář 

k jeho dosažení 
     
           
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Ověření možnosti participace veřejného a soukromého sektoru – PPP – na regionální a obecní 
úrovni a předpokládaná poptávka po těchto partnerstvích (využití dosavadních zkušeností 
z regionálních a obecních projektů). 
S ohledem na omezený časový limit, a to ještě v období prázdnin, bylo využito převážně  
e-mailového oslovení představitelů vybraných měst, v některých případech se uskutečnila i 
pracovní schůzka. Respondentům byl rozeslán věcný záměr zákona o PPP a bylo požadováno  
jejich stanovisko k tomuto zákonu a dále jak by tyto společnosti mohly být využívány a jaká 
bude po nich poptávka ev. jak je možné využít dosavadních zkušeností z praxe. Názory na 
zadanou problematiku byly získány od těchto institucí: Magistrát města Brna, Městské části 
Brno-sever a Královo Pole, Magistrát města Ostravy, Městský úřad Písek, Městský úřad 
Svitavy a Městský úřad Olešnice; dále se vyjádřily Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., a 
SIMENS, s.r.o.  
 
Výstup a dostupnost výstupu: 
Získané názory od představitelů vybraných měst, přičemž někteří z nich jsou i krajští 
zastupitelé, byly předány Ing. Emanuelu Šípovi, poradci ministra MMR, který řešil 
problematiku PPP. 
Shromážděné poznatky jsou k dispozici u garantů úkolu vč. poradce ministra. 
 
Využitelnost výstupu: 
Jeden z podkladů při přípravě paragrafového znění zákona o PPP. 
Doporučení, které vyplývají z řešení úkolu:  
Participace veřejného a soukromého sektoru je úzce provázána i se spoluúčastí na vybudování 
nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury, a to na rozvojových plochách 
navrhovaných územním plánem. Dle připravovaného nového stavebního zákona je navrhován 
institut „plánovací smlouvy“, což je veřejnoprávní smlouva mezi obcí/krajem a žadatelem o 
vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí. Uvedené zákony by bylo vhodné 
zkoordinovat. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná:    58 hod. 
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:   
Smlouvy o dílo: --- 
OOV:  ---   
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Číslo úkolu:   A.2.3/S6  
Název úkolu:    Spolupráce s vysokými školami 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. Vladimír Hyvnar,  

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

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vzájemně prospěšná spolupráce.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Oponentní posudky, účast v hodnotitelských komisích, vzájemná účast na odborných akcích 
apod. V rámci tohoto úkolu byl např.  na žádost UJEP zpracován názor na nový bakalářský 
studijní obor „Geoinformatika v životním prostředí“.  Na žádost katedry geografie PřF UP byl 
přednesen příspěvek na konferenci „Bydlení – nové formy a dimenze“. Pracovníci ústavu 
přednášeli rovněž na FA ČVUT v kurzu zvláštní odborné způsobilosti.  
 
 
Využitelnost výstupu: 
Rozvoj oborů činnosti ústavu. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje v r.2005. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná: 317  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:   A.2.4/S6  
Název úkolu:    Propagace 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. Jaromír Stejskal, 

Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Zvýšit informovanost veřejnosti o ústavu a Ministerstvu pro místní rozvoj. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Aktualizovaný informační materiál o ústavu. Příprava podkladu pro prezentaci ústavu 
v reprezentační publikaci „ Významné firmy v Jihomoravském kraji“. 
 
Využitelnost výstupu: 
Informační materiál i prezentace přispívají k lepší orientaci veřejnosti o problematice, kterou 
se ústav zabývá. V roce 2004 byl informační materiál o ústavu jedním z podkladů, které 
obdrželi účastníci slavnostní konference k 10.výročí založení ÚÚR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje i v r.2005. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná: 125 hod. 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    A.2.5/S7   
Název úkolu:     Příprava Programu podpory zřizování  nových  bytů na 

venkově v nevyužívaných objektech  (pracovní název)   
Doba řešení:     Leden - únor 2004 
Charakteristika úkolu:   Operativní úkol 
Zadavatel:      Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:    Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:    PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:    Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Ing. Ludmila Rohrerová, Mgr. Igor Najman 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV  
Konzultanti:   --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Připravit program, který bude  podporovat ekologicky udržitelný  rozvoj bydlení na venkově a 
zachování sídelní struktury.   
Byl připraven návrh programu.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Archiv ÚUR, MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Návrh programu byl využit jako podklad pro nový dotační titul. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   350  
Skutečná:     279   
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozdíl v čerpání kapacity byl způsoben skutečností, že část prací byla řešena formou dohody 
o provedení práce. 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV:                 2 500,- Kč  
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Číslo úkolu:   A.2.6/S6  
Název úkolu:    Posouzení návrhu strategie udržitelného rozvoje v ČR 
Doba řešení:    Duben 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:    Bc. Ivanka Fitzová, PhDr. Ludmila Kašparová,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Ing. Ludmila Rohrerová 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Posouzení dokumentu před jeho předložením vládě ČR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Posudek v ÚÚR a na OÚP MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro stanovisko MMR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná: 226 hod. 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo : --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    A.2.7/S7 
Název úkolu:  Kritická analýza aplikace zákona o posuzování vlivů na 

koncepce a na územně plánovací dokumentaci  
Doba řešení:    Srpen - září 2004 
Charakteristika úkolu: Operativní úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Arch. Martin Tunka CSc. 
Garant ÚÚR:   Ing. Igor Kyselka CSc. 
Řešitelé:    --- 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:  Doc. Ing. Arch. Jiří Lőw (Lőw a spol., Brno), Ing. Jiří Hájek 

(Krajský úřad Jm kraje, vedoucí oddělení strategického 
posuzování RŽP), Ing. arch. Milan Hučík (AR – projekt, Brno) 

 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo vyjasnění vztahu strategického posuzování SEA a územního plánu, 
zejména s ohledem na metodický výklad § 10i Zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Šlo 
zejména o následující problémy: 

• Otázka nutnosti posuzování jako takového 
• Nejasná lhůta pro zjišťovací řízení 
• Obsah jednotlivých bodů zadání ÚPD 
• Komplexnost hodnocení 
• Prodloužení časových lhůt na pořízení ÚPD 
• Zvýšení nákladů na pořízení ÚPD 
• Četnost pořizování ÚPD v současné době 
• Posuzování vlivu koncepce na veřejné zdraví a ochranu přírody a krajiny 

Odpovědi na výše uvedené otázky byly získány zejména konzultací se jmenovanými 
odborníky, kteří rovněž ochotně poskytli některé modelové příklady dosavadního řešení této 
problematiky a také vlastními zkušenostmi zpracovatele kritické analýzy  z procesu 
zpracování ÚPD a jejího projednání zejména s orgány ochrany životního prostředí.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Kritická analýza aplikace zákona o posuzování vlivů na koncepce a na územně plánovací 
dokumentaci – stručný dokument s přílohou Doc. Ing. arch. Lőwa, obsahující příklad 
komplexního strategického posuzování. Zaslán v elektronické podobě řediteli OÚP MMR.  
 
Využitelnost výstupu: 
Podklad pro jednání s příslušnými orgány MŽP o oboustranně výhodných úpravách 
zmíněného předpisu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Celkově lze konstatovat, že vyznačené problémy vyplývají z nekoordinované a duplicitní 
přípravy oborových předpisů v důsledku nutnosti naplnění směrnice 2001/42/EC. Logickým  
řešením by byla aplikace směrnice do Stavebního zákona, resp. jeho příslušné vyhlášky, která 
by specifikovala požadavky na vyhodnocení environmentálních dopadů a na obsah zadání 
ÚPD tak, aby požadavky ochrany životního prostředí byly oboustranně formulovatelné a 
přijatelné. 
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  dle potřeby  
Skutečná:   14 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:     A.2.8/S6   
Název úkolu:     Doplnění překladu z německého jazyka č. 2873 
Doba řešení:      Září - říjen 2004 
Charakteristika úkolu: Operativní úkol 
Zadavatel:       Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:     Ing. arch. Martin Tunka, CSc. 
Garant ÚÚR:       Mgr. Igor Najman 
Řešitelé:      --- 
Oponenti:     --- 
Kooperanti:     --- 
Konzultanti: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Prověření způsobu  projednávání územně plánovací dokumentace v evropských zemích. 
Zkoumání se uskutečňovalo studiem stavebních zákonů vybraných evropských států. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Text byl uveřejněn v časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2004. 
 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Seznámení odborné  veřejnosti se  způsobem  projednávání územních plánů ve vybraných 
západoevropských zemích. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   dle potřeby 
Skutečná:     12 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: - 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV:  --- 
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Číslo úkolu:   A.2.9/S7  
Název úkolu:  Výstupní zpráva pracovní skupiny EU pro udržitelné 

plánování sídel 
Doba řešení:    Říjen - listopad 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA 
Garant ÚÚR:   Ing. arch.Josef Markvart, CSc. 
Řešitelé:   Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Oponenti:  --- 
Kooperanti:  --- 
Konzultanti  --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Překlad výstupní zprávy “Urbanistické projektování pro udržitelnost pro skupinu odborníků 
na městské životní prostředí při EU“, příprava pro případné vydání tiskem. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Překlad byl v digitální formě předán zadavateli. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pořízením překladu může být  zpráva dostupná široké odborné veřejnosti. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zvážit možnost vydání zprávy tiskem. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná: 208  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV:  --- 
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Číslo úkolu:   A.2.10./S6       
Název úkolu:    Aktualizace stávajícího stavebního zákona v angličtině  
Doba řešení:   Leden - květen 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR    
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Bártová   
Garant ÚÚR:   Ing.arch Josef Markvart, CSc.   
Řešitelé:    Ing. Petr Martykán, Mgr. Igor Najman 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Aktualizace anglického překladu stávajícího stavebního zákona. Doplnění a změna podle 
posledních novel. 
Aktualizace byla provedena pouze v digitální podobě na www stránkách ústavu. 
 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Webové stránky ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro práci MMR, ÚÚR a odbornou veřejnost. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  dle potřeby 
Skutečná:    50 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci :  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    A.2.11/S6 
Název úkolu:    Konference Proměny středoevropského prostoru 
Doba řešení:    Říjen 2004 
Charakteristika úkolu:  Operativní úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   RNDr. Jan Bína, CSc. 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Hana Bártová 
Řešitelé:    Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Zdena Hladišová, CSc.,  

Ing. arch. Eva Rozehnalová 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Účast a zprostředkování poznatků z výroční konference Evropské rady urbanistů (současně 
konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR), 21. – 22. 10. 2004. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Sborník příspěvků z konference bude vydán jako zvláštní příloha časopisu Urbanismus a 
územní rozvoj. Zpráva o konferenci byla uveřejněna v časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
(roč. 2004, č. 5, s. 42).  
 
Využitelnost výstupu:  
Jeden z podkladů pro řešení tematických úkolů ÚÚR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR hodinách: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná:   49  
 
Zdůvodnění rozdílu v čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouva o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:               A.3.1/S7 
Název úkolu:          Spolupráce na přípravě 4. konference ministrů EU o 

udržitelném bydlení (Rotterdam – listopad 2004) 
Doba řešení:              Leden až prosinec 2004  
Charakteristika úkolu:     Tématický úkol 
Zadavatel:                  Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:           Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:             Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:                 RNDr. Jan Bína, CSc,. Ing. Dana Chlupová,  

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

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   Ing. Jarmila Kršková 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Spolupráce na zpracování dotazníku a podkladů pro 4. konferenci ministrů EU, jejímž 
nosným tématem bude udržitelná rekonstrukce (panelových) bytových domů a regenerace 
okolního prostředí panelových sídlišť.  
Řešitelé vyplnili vybrané údaje v dotazníku „Udržitelná renovace výškových obytných budov 
a restrukturalizace okolního prostředí“. Dotazník byl předán ze strany MMR odborem bytové 
politiky a byly stanoveny okruhy, které měly být zpracovány. Pro vlastní vyplnění údajů byly 
zvoleny expertní odhady, přičemž jedním z podkladů byly i statistické údaje ČSÚ.  
Pro dokreslení situace byl doložen příklad za město Svitavy se sídlištěm Lány, kde se 
podařilo zkoordinovat renovaci bytových domů ve vlastnictví města tak i bytového družstva. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Vyplněné požadované tabulky dotazníku „Udržitelná renovace výškových obytných budov a 
restrukturalizace okolního prostředí“. Podklady k dotazníku a dotazník jsou k dispozici u 
garantů úkolu. 
 
Využitelnost výstupu: 
Údaje dotazníku za ČR přispějí k porovnání obdobných dat s ostatními zeměmi EU. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
 
Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí termínu konference z listopadu 2004 na březen 2005, 
bylo projednáno pokračování úkolu i v první polovině roku 2005. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  400  
Skutečná:   184  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí termínu konference z listopadu 2004 na březen 2005, 
bylo projednáno pokračování úkolu i v první polovině roku 2005. 
 
Náklady na kooperaci:    
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: ---  
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Číslo úkolu:   A.3.2/S6        
Název úkolu:    Činnost informačního střediska pro EU 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územního plánování  MMR    
Garant MMR:   Ing.arch. Martin Tunka, CSc.   
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Lubor Fridrich   
Řešitelé:  Ing.arch. Josef Markvart, CSc., Ing. Petr Martykán,  

PhDr. Marta Severová  
Oponenti:    ---  
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Soustřeďování materiálů, zpracování anotací a rešerší a překladů, zapracování podkladů dle 
potřeb MMR, účast na konferencích a seminářích.   
Průběžná práce na jednotlivých materiálech, rešerších a překladech.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
U zpracovatele a zadavatele. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Zpracované materiály slouží pracovníkům MMR a ÚÚR při zpracování relevantních úkolů, 
zejména Politiky územního rozvoje. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje i v roce 2005. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   500 
Skutečná:    45  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Potřeba prací na tomto úkolu byla v průběhu roku nižší, než se předpokládalo při tvorbě 
zadávacího listu. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV:   --- 
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Číslo úkolu:   A.3.2.1/S6        
Název úkolu:    Činnost národního střediska ESPON  
Doba řešení:   Leden - červen 2004   
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územně a stavebně správní MMR   
Garant MMR:   Ing.arch. Petr Kalivoda   
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Lubor Fridrich   
Řešitelé:    Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová,  
                                               Ing. arch. Josef Markvart,CSc. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    Ing. Marek Šmucar, OÚSS MMR  
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Ve spolupráci s OÚSS MMR jako koordinační jednotkou (Coordination Unit – Ing. Marek 
Šmucar) zabezpečení plného členství národního střediska ESPON (ESPON Contact Point), 
podporovaného iniciativou Interreg III. v průběhu roku 2004. 
  
Výstup, dostupnost výstupu:  
Účast na jednáních ECP (ESPON Contact Points) a na pololetních plenárních zasedáních 
ESPON.  
 
Využitelnost výstupu:  
V rámci budoucího plného členství v ESPON účast ČR na společných projektech. Ty budou 
navrženy Českou republikou a schváleny a koordinovány Monitorovacím výborem ESPON.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výsledky z ukončených projektů se projeví v práci ÚÚR, zejména aktuálně v Politice 
územního rozvoje. 
 
 
Kapacita ÚÚR  v hodinách  
Plánovaná:  100 
Skutečná:    908  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
V počáteční fázi nebyl znám rozsah materiálů ESPON a s tím související činnosti řešitelů. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: ---   
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Číslo úkolu:   A.3.2.1a/S6        
Název úkolu:    Činnost národního střediska EU vč. ESPON  
Doba řešení:   Červenec - prosinec 2004   
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územně a stavebně správní MMR   
Garant MMR:   Ing.arch. Petr Kalivoda   
Garant ÚÚR:   Ing.arch. Lubor Fridrich   
Řešitelé:  Mgr. Robert Veselý, Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová,                                         

Ing. arch. Josef Markvart, CSc. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    ---  
Konzultanti:    Ing. Marek Šmucar, OÚSS MMR  
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Ve spolupráci s OÚSS MMR jako koordinační jednotkou (Coordination Unit – Ing. Marek 
Šmucar) zabezpečení činnosti národního střediska ESPON (ESPON Contact Point), 
podporovaného iniciativou Interreg III.  
Jedná se o program územního rozvoje rozšiřující se Evropské unie, který má za cíl především 
podporu územní dimenze politiky sou-držnosti a zlepšení koordinace územního rozhodování. 
V r. 2003 zahájení činnosti Národního střediska ESPON a zajištění plného členství v této 
organizaci v průběhu roku 2004.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Účast na jednáních ECP (ESPON Contact Points) a na pololetních plenárních zasedáních 
ESPON.  
Propagace programu v České republice (viz článek v časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 
č. 3/2004) a vyhledávání kontaktů s potenciálními projektovými partnery a participanty pro 
jednotlivé projekty. Zpracování posudků na vybrané ukončené projekty. 
 
Využitelnost výstupu:  
V rámci plného členství v ESPON účast ČR na společných projektech. Ty budou navrženy 
Českou republikou a schváleny a koordinovány Monitorovacím výborem ESPON. 
Druhý zadávací list byl pro tento úkol vytvořen z důvodu rozšíření zadání úkolu nad původní 
rámec.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výsledky z ukončených projektů se projeví v práci ÚÚR, zejména aktuálně v Politice 
územního rozvoje. 
 
Kapacita ÚÚR  v hodinách  
Plánovaná:   950 
Skutečná:     793 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
---- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: ---  
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Číslo úkolu:   A.3.3/S6        
Název úkolu:    Činnost informačního střediska pro OECD a Radu Evropy 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR    
Garant MMR:   Ing.arch. Martin Tunka, CSc.   
Garant ÚÚR:   Ing.arch Josef Markvart, CSc.   
Řešitelé:    Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Sledování činnosti OECD a Rady Evropy na úseku územního plánování, bydlení a regionální 
politiky. Překlad významných dokumentů a uveřejňování informačních článků v časopisu 
U&ÚR. Nejvýznamnějším výsledkem tohoto úkolu byl překlad Lublaňské deklarace, 
zpracovaný Radou Evropy – CEMAT. Překlad vyšel jako samostatná příloha časopisu 
urbanismus a územní rozvoj. Dále byly v tomto úkolu zpracovány odpovědi na dotazníky 
OECD a Rady Evropy, týkající se stavu územního plánování v České republice. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Články o aktivitách OECD a Rady Evropy vycházejí průběžně v časopisu Urbanismus a 
územní rozvoj. Publikace těchto organizací jsou v knihovním fondu ÚÚR a je možné je 
vyhledat i v elektronické databázi.  
 
Využitelnost výstupu:  
Pro práci MMR a ÚÚR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro rok 2004 byl úkol rozšířen o trvalé sledování aktivit Rady Evropy. Toto rozšíření bude 
pokračovat i v dalších letech. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  300 
Skutečná:    104 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozdíl v čerpání kapacity byl způsoben faktem, že garant úkolu čerpal kapacitu na jiných, 
prioritních úkolech. 
 
 
Náklady na kooperaci :   
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
 
 



 31 

Číslo úkolu:   A.3.4/S6  
Název úkolu:  Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné 

mezinárodní aktivity 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:    Ing. arch. Miriam Blažková, PhDr. Marta Severová, 

Ing. Petr Martykán, Ing. Jaromír Stejskal,  
Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. arch. Hana  Šimková,PhD. 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   Smlouva o dílo 
Konzultanti:   --- 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Pomoc pří rozšiřování informací ze zahraničí pro odbornou veřejnost, získávání poznatků, 
zkušeností a materiálů pro řešení úkolů, navazování a udržování mezinárodních kontaktů 
s odborníky a institucemi v oborech činnosti ÚÚR.V rámci tohoto úkolu byla v r.2004 
pořízena řada překladů z a do angličtiny a němčiny. Uskutečněno bylo několik zahraničních 
pracovních cest na semináře, konference atd.Byly  zpracovány odpovědi na dotazníkovou akci 
o bydlení v ČR, kterou pořádal Polish Journal „Rzeczpsopolita“. Byla poskytnuta konzultace 
o územním plánování v ČR   pracovnici Sächsisches Staatsministerium des Innern Drážďany 
(SRN). 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Materiály pro knihovnu ÚÚR, překlady pro MMR u zadavatele. 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro práci ÚÚR, MMR a další mezinárodní spolupráci. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje v r.2005. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 000  
Skutečná: 1 436  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozsah činností byl menší, než se předpokládalo při zadání úkolu. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:    42 900,- Kč 
OOV:  --- 
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Číslo úkolu:    A.3.5/S6  
Název úkolu:    Činnost informačního střediska (Focal Point)  IFHP pro ČR 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:   Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:     Odbor územního plánování MMR  
Garant MMR:   Mgr. Zuzana Rydvalová 
Garant ÚÚR:    Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:                                  Ing. Alena Navrátilová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.  

  Ing. arch Eva Rozehnalová, Ing. arch. Marie Tomíšková 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:     OOV 
Konzultanti: --- 
 
 
Cíl řešeného úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Zastoupení IFHP v ČR formou odborného střediska, propagace činnosti IFHP,  informace o 
územním rozvoji a o rozvoji bydlení v ČR a ostatních zemích, organizace odborných setkání 
v oblasti územního plánování a bydlení. 
Úkol A.3.5/S6 je dlouhodobou činností, zajišťovanou Ing. Stejskalem, který je zástupcem ČR 
v předsednictvu (Byru) IFHP. Informace jsou zprostředkovávány obousměrně – profesním 
organizacím v ČR jsou zasílány materiály, týkající se činnosti IFHP a sekretariátu IFHP, resp. 
vybraným  členům IFHP jsou zasílány informace o současné situaci a vývoji v oblasti 
územního plánování a bydlení v ČR. Ve spolupráci s IFHP je každoročně organizován v ČR 
mezinárodní seminář na aktuální téma. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 

- práce v předsednictvu IFHP 
- práce ve výkonném výboru (EXCO) předsednictva IFHP  
- uspořádání mezinárodního semináře „Regenerace panelových sídlišť“ v Havířově

  
- spolupráce s ČKA, ČKAIT, AUÚP 
- informace v časopise U a ÚR 
- obstarávání materiálů pro odbornou knihovnu. 

Pololetní zprávy o činnosti jsou uloženy u garanta úkolu. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Možnosti navazování mezinárodních kontaktů a seznamování se současnými světovými 
trendy v oblasti územního plánování a bydlení jsou prostřednictvím knihovny ÚÚR a 
časopisu U a ÚR dostupné všem pracovníkům ÚÚR, MMR a široké odborné veřejnosti. 
 
 
Doporučení, která vyplývajíc z řešení úkolu: 
Soustředit se více na propagaci IFHP mezi českou odbornou veřejností, aktivní spoluúčast na 
tvorbě cílů IFHP prostřednictvím členství v předsednictvu IFHP. 
 
Kapacita ÚÚR hodinách: 
Plánovaná: 800   
Skutečná:   773  
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:    --- 
OOV:                   4 600,- Kč 
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Číslo úkolu:   A.3.5.1/S8 
Název úkolu:  Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“  
Doba řešení:   Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel:    Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu MMR  
Garant MMR:  Ing. Markéta Zajícová 
Garant ÚÚR:   Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:                                 --- 
Oponenti: --- 
Kooperanti: OOV  
Konzultanti: --- 
 
 
Cíl řešeného úkolu a komentář k jeho dosažení: 
V rámci zastoupení ČR v IFHP  prohloubit odborné znalosti a poznatkový fond v oblasti 
cestovního ruchu; aktivní výměna zkušeností a poznávání soudobých trendů rozvoje 
cestovního ruchu formou přímé spolupráce s odborníky na mezinárodním fóru. 
V rámci IFHP došlo v roce 2003 k založení pracovní skupiny Cestovní ruch a rozvoj měst 
(Working Party „Tourism and Urban Development“). První schůzka se konala v portugalském 
Portu v říjnu 2004, kde byl Ing. Stejskal jmenován předsedou pracovní skupiny. V roce 2004 
se druhé pracovní setkání konalo na Maltě. Zúčastnilo se ho 22 odborníků ze 13 zemí tří 
kontinentů. Na tomto pracovním setkání se účastníci zabývali vzájemnými vztahy územního 
rozvoje a a rozvoje cestovního ruchu v historických městech La Valetta a Cottonera. 
Výsledky setkání, shrnuté ve sborníku, byly přijaty místními orgány na nejvyšší úrovni 
(zasedání pracovní skupiny se zúčastnili dva ministři) a těmito velmi kladně hodnoceny.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
• uspořádání pracovního setkání na Maltě 
• činnost předsedy pracovní skupiny (Working Party) Cestovní ruch a rozvoj měst v rámci 

IFHP 
• příprava programu pracovní skupiny na roky 2005 – 2007 
• příprava pracovního setkání skupiny v roce 2005 
Zpráva ze služební cesty je uložena v knihovně ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Možnosti navazování mezinárodních kontaktů a seznamování se současnými světovými 
trendy v oblasti cestovního ruchu a územního plánování a bydlení; výstupy budou 
prostřednictvím knihovny ÚÚR a časopisu U a ÚR dostupné všem pracovníkům ÚÚR, MMR 
a široké odborné veřejnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Soustředit se na propagaci činnosti pracovní skupiny a obecně IFHP mezi českou odbornou 
veřejností, aktivní spoluúčast na přípravě činnosti pracovní skupiny prostřednictvím jejího 
předsedy. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 200  
Skutečná:   121  
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo:   --- 
OOV:                  1000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Číslo úkolu:    A.3.6/S6   
Název úkolu:    Účast na akcích ARL  
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika  úkolu: Zahraniční spolupráce 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:   Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:    Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Ludmila Rohrerová 
Oponenti:   --- 
Kooperanti   --- 
Konzultanti:   --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžný kontakt s odborníky ARL v oblasti územního plánování, plánování regionálního 
rozvoje a bydlení s cílem získávat potřebné informace a znalosti pro činnost ÚÚR a MMR. 
Spolupráce s ARL je průběžnou činností, aktivity roku 2004 navazovaly na činnost v roce 
2003. Spolupráce probíhala souběžně ve dvou druzích činností: 
a) příprava a účast na pracovních zasedáních EAG MSO,  
b) práce na projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 

evropských krajin podél řek“ (vedoucí projektu – Prof. Isolde Roch, SRN), garant za ÚÚR 
Ing. Kyselka.  

 
 
ad a) Účast na zasedání EAG MSO ARL  
Tato činnost probíhá v rámci EAG MSO ARL (Europa-Arbeitsgemeinschaft für den mittel- 
und südosteuropäischen Raum der ARL = Evropské pracovní společenství pro střední a 
jihovýchodní Evropu Akademie prostorového výzkumu a zemského plánování). Jeho členy 
jsou kromě ČR Bavorsko, Sasko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. 
 
Zasedání EAG MSO ARL, 21. 10. – 22. 10. 2004, Bratislava (Slovensko). 
Program zasedání se skládal ze dvou částí: 

• prezentace dosavadní činnosti a doporučení k další činnosti dvou pracovních skupin 
EAG MSO, zaměřených na projekty: 

- „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 
evropských krajin podél řek“ (vedoucí projektu – Prof. Isolde Roch, SRN), 

- „Spolupráce měst v konkurenčním prostředí“ (vedoucí projektu – 
Prof. Rudolf Giffinger, Rakousko), 

• vystoupení zástupce prezidia ARL a diskuze o perspektivách a náplni činnosti EAG 
MSO: 

- pracovní společenství EAG MSO bude jako jediná evropská skupina 
pokračovat ve své činnosti,  

- za každý stát bude vybrán pouze jeden zástupce, který se bude účastnit 
zasedání, 

- v budoucnu budou preferována řešení následujících okruhů: územní 
dopady demografických změn, kulturní krajina, cestovní ruch a výzkum 
měst střední a nižší velikostní úrovně. 
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ad b) Projekt „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje evropských krajin podél 
řek“ 
 
V roce 2004 se uskutečnila tři pracovní setkání. Všechna byla v Bratislavě na půdě Fakulty 
architektury Slovenské technické univerzity. Na setkání každá strana prezentuje výsledky 
práce za své území a je domlouván další postup prací na projektu.  
Hlavní výsledky pracovních setkání v roce 2004: 

• dohodnutí obsahu závěrečné zprávy: 
- I. Ekonomické aspekty, 
- II. Případové studie, 
- III. Regionální identita, 
- IV. Nástroje managementu, 
- V. Doporučení, 

• projednání způsobu prezentace výsledků: 
- vydání závěrečné zprávy – závěrečná zpráva bude vydána v anglickém 

jazyce, stručná verze závěrečné zprávy bude vydána v německém, 
maďarském, slovenském a českém jazyce, 

- prezentace výsledků projektu ve zkoumaných územích – bude vždy 
společná pro dvě sousedící území (česko-německá prezentace pro území 
v povodí Labe, česko-slovenská prezentace pro území v povodí Moravy a 
maďarsko-ukrajinská prezentace pro území v povodí Tisy), 

• schválení konečné verze dotazníku „Regionální identita poříčních krajin“. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 

• dvě pololetní zprávy za rok 2004, 
• zahraniční cestovní zprávy a protokoly ze: 

- zasedání EAG MSO v Bratislavě,  
- pracovních setkání v Bratislavě. 

Tyto výstupy byly předány MMR a vedení ÚÚR, dostupné jsou u řešitelů úkolu. 
 
Dílčí výsledky úkolu byly a budou publikovány v časopise Urbanismus a územní rozvoj: 
• článek o problematice povodní a nové bytové výstavbě po povodních 

v severovýchodním Maďarsku – 2004/1, 
• krátký článek o činnosti a zasedání EAG MSO ARL za rok 2004 – bude publikován 

v roce 2005. 
 
Využitelnost výstupu: 
Přenos informací a zkušeností ze zahraničí pro pracovníky ÚÚR, které jsou využity při řešení 
některých úkolů, například při zpracování návrhu Politiky územního rozvoje. 
Projekt „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných evropských krajin 
podél řek“ má vytipovat konflikty při využívání území podél řek a hledat nástroje na jejich 
řešení.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Doporučení pokračovat ve spolupráci s ARL a s odborníky ze střední Evropy v oblasti 
územního plánování a regionálního rozvoje.  
Práce na projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 
evropských krajin podél řek“ bude pokračovat i v roce 2005.  
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 950 
Skutečná: 785 
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV:     --- 
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Číslo úkolu:   A.3.7/S7 
Název úkolu:        NUO HABITAT 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Mezinárodní spolupráce 
Zadavatel:    Odbor koncepce bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav  Kubečka 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  Ing. Petr Martykán,  
  Ing. Alena Navrátilová,PhDr. Marta Severová 
Konzultanti:  ---  
Kooperace:  --- 
Konzultace:  --- 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Byly zaevidovány, vyhodnoceny a odeslány nejlepší příklady rozvoje sídel a bydlení do 
soutěže Mezinárodní cena města Dubaje (Best Practices Dubaj 2004). 
Byla udržována a aktualizována národní internetová stránka; zajímavosti byly stahovány ze 
stránek UNCHS (Habitat), přeloženy a prezentovány na naší www stránce.     
Pro časopis Urbanismus a územní rozvoj byly zpracovány články věnované UN-HABITAT. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Příspěvky do soutěže o získání mezinárodní ceny Dubaj 2004 (Kroměříž, Litoměřice). 
Články v  časopisu Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy HABITAT.  
Informační www stránky UN-HABITAT -  ttp://www.uur.cz/default.asp?ID=492 . 
 
Využitelnost výstupu: 
Především pro obce, investory, širokou veřejnost  atd. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Sledovat nejlepší příklady z praxe vyhodnocené v rámci mezinárodní ceny Dubaje, které by 
byly vhodné pro aplikaci v ČR a vhodnou formou (publikace, časopis, www stránky) s nimi 
seznámit veřejnost. I nadále spolupracovat s místní Agendou 21 a Národní sítí Zdravých měst 
ČR. 
Udržovat a aktualizovat národní internetovou stránku. 
Zpracovávat články pro Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy 
HABITAT.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:   519  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
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Číslo úkolu:  A.4.0/S6 
Název úkolu:  Monitoring územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:  Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Miriam Blažková, Robin Heneš, 

Ing. Petr Hladiš, Ing.arch. Jana Hurníková,  
  Mgr. Marek Chmelař, PhDr. Ludmila Kašparová,  
  Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. František Nantl,  
  Ing. Alena Navrátilová, Ing. Daniel Rychlý,  
  Ing. arch. Josef Špaček, CSc., Dana Vítková 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   OOV      
Konzultanti:  VARS Brno, a. s. 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vytvářet otevřený, průběžně aktualizovaný a bezpečný systém relevantních informací,  
vyplývajících z činností ÚÚR daných jeho statutem organizační složky státu, určených pro 
MMR, veřejnou správu a odbornou i laickou veřejnost, v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Akce je pod názvem Monitoring územního plánování zařazena do Akčního plánu realizace 
státní informační politiky pro období do konce roku 2005 (schválený Usnesením vlády ČR 
č. 527 ze dne 31. května 2000), rámcového programu Elektronická veřejná správa - Veřejné 
informační služby (VIS) - Informační zdroje VIS. 
Úkol má charakter technologické podpory řešení a prezentace vybraných úkolů. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Klíčová akce pro rok 2004: Rekonstrukce digitálních Územně technických podkladů ČR 
(dÚTP) 
V průběhu roku 2004 byl rozpracován investiční záměr Monitoringu ÚP pro rok 2004 
„Rekonstrukce digitálních Územně technických podkladů ČR (dÚTP) do podoby Digitálních 
geografických podkladů pro Politiku územního rozvoje (dGP PÚR)“, a to do podoby projektu 
s novým názvem „Informační podpora návrhu a aktualizace PÚR (IPNA PÚR)“. Jedná se o 
podstatné rozšíření původní úlohy, neboť v průběhu prací na PÚR a dGP PÚR se ukázalo, 
vzhledem k obrovskému rozsahu poznatkových a řídících informací, jako nezbytné 
komplexní systémové řízení zpracování návrhu PÚR (vč. budoucích aktualizací PÚR). 
Cílem úlohy je informační zabezpečení pořízení a aktualizace Politiky územního rozvoje. 
Informační zabezpečení bude probíhat prostřednictvím systému účelově zpracovávaných 
informací sloužících ke zjišťování a vyhodnocování problémů, střetů, záměrů a potřeb 
v území vč. identifikace problémů k řešení v návrhovém období.  
Data systému IPNA PÚR budou přístupná na Intranetu pro zpracovatele PÚR (ÚÚR), členy 
Řídícího výboru PÚR, Konzultačního výboru PÚR, Koordinačního výboru pro PÚR a další 
pověřené pracovníky na základě přístupových práv. PÚR ve fázi projednávání návrhu a 
v aktuálním platném znění bude přístupná na Internetu veřejnosti. 
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Ostatní řešené úlohy: 

− Strukturované, databázově orientované www stránky ÚÚR – provoz a aktualizace 
www stránek ÚÚR http://www.uur.cz. Web obsahuje 1920 stran. 
• A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a  územní rozvoj“ 

Zveřejněna plná znění článků za rok 2003, čísla 1-3/2004 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1587  

• A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=337 
Aktualizace dat. 

• A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy http://www.uur.cz/default.asp?ID=827 
Aktualizace dat. 

• A.1.5/S6 Slovník územního plánování http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=1035 
Doplňování slovníku, aktualizace tiskové sestavy. 

• A.2.10/S6 Aktualizace stávajícího stavebního zákona v angličtině 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1919 

• A.3.7/S7 NUO HABITAT http://www.uur.cz/default.asp?ID=492 
Aktualizace dat. 

• A.4.4/S5 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
Připravena geoaplikace. 

• A.4.5/S5 Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=900 
Aktualizace dat. 

• A.4.6/S5 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1672  
Aktualizace dat. 

• C.3/S5 (2003) Publikace Nové stavby pro venkov 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1643 

• C.5/S7 Publikace Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1636  

− Analýza, návrh, zavedení, provoz a aktualizace systému vybraných úloh na 
Intranetu a jejich publikace na Internetu 

• A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost 
Knihovna – vyhledávání v databázích – do ověřovacího provozu uvedena veřejně 
přístupná část pro prohlížení a vyhledávání 
http://www.uur.cz/knihovna/vyhledavani-v-databazich/hledej.asp?ID=89. 

• A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti http://www.uur.cz/default.asp?ID=966 
Vývoj systému: nové úlohy, servisní aplikace, geoaplikace (v testovacím provozu).  

• Portál územního plánování http://portal.uur.cz 
Aplikace aktualizována tak, aby splňovala kritéria přístupnosti pro weby veřejné správy. 
Zprovozněno vyhledávání. Aktualizace dat. 

− Provoz, údržba a rozvoj informačního systému na HW a SW úrovni 
Investiční prostředky přidělené na akci Monitoring územního plánování ve výši 2,4 mil. 
Kč byly během roku 2004 čerpány průběžně, jejich čerpání koordinováno s čerpáním 
finančních prostředků z běžného rozpočtu ÚÚR. Dočerpány byly ke 30. 11. 2004. 

 
 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1587
http://www.uur.cz/default.asp?ID=337
http://www.uur.cz/default.asp?ID=827
http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=1035
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1919
http://www.uur.cz/default.asp?ID=492
http://www.uur.cz/default.asp?ID=900
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1672
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1643
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1636
http://www.uur.cz/knihovna/vyhledavani-v-databazich/hledej.asp?ID=89
http://www.uur.cz/default.asp?ID=966
http://portal.uur.cz/


 42 

Využitelnost výstupu: 
Výstupy úkolu jsou určeny veřejné správě (především orgánům územního plánování dle 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění), subjektům podílejícím se na vstupech či 
výstupech územního plánování a široké veřejnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v řešení úkolu dle schváleného investičního záměru a úvodního projektu. 
Klíčová akce pro rok 2005: Rutinní provoz systému IPNA PÚR. 
Provést aktualizaci webu ÚÚR tak, aby splňoval kritéria přístupnosti pro weby veřejné správy 
(MI: Best practice. Pravidla pro tvorbu přístupného webu. Verze 1.0., návrh novely zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ...). 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  5 200  
Skutečná: 5 200  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouva o dílo:  --- 
OOV:                 6 400,- Kč 
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Číslo úkolu:  A.4.1/S6 
Název úkolu:  Evidence územně plánovací činnosti 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:  Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. Petr Hladiš, Mgr. Marek Chmelař, 
  Ing. František Nantl, Ing. Daniel Rychlý, Dana Vítková 
Oponenti:  --- 
Kooperanti:  --- 
Konzultanti:  --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžná evidence a aktualizace údajů o postupu pořizování ÚPD a ÚPP obcí a krajů, 
průběžná evidence ploch zastavitelného území vymezených schválenou ÚPD v souladu 
s Metodikou OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně 
plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb. Zveřejňování aktuálních 
údajů pro potřeby MMR, veřejné správy, odborné veřejnosti a investorů. Údržba a vývoj 
aplikace k provozování systému. 
V průběhu roku 2004 probíhal vývoj systému, systém byl rozšířen o úlohy: 

− odkaz na www stránky s případnou prezentací dokumentací na Internetu (nepovinný), 
− odkaz FAQ – Odpovědi na často kladené otázky ve verzi pro veřejnost a pracovníky 

pověřené k editaci dat, 
− hledání ÚPD/ÚPP dle identifikačního čísla, 
− geoaplikace v prostředí ArcIMS – WebPortálu firmy VARS, a.s. (v testovacím provozu na 

neveřejné www stránce). 
Byla rozšířena řada servisních aplikací pro správu a údržbu dat: 

− programové aplikace, které řeší periodický výstup dat z DAS2002.mdb pro Český 
ekologický ústav a Zemědělskou vodohospodářskou správu (data jsou poskytována na 
základě smlouvy 1 x ročně), 

− do provozu uvedena aplikace pro denní export aktuálních dat za jednotlivé kraje a celou 
ČR s uložením na neveřejný FTP server (data využívá např. pro vlastní aplikaci 
Karlovarský kraj - http://mapy.kr-karlovarsky.cz/www/webportal/uz_plany/plan_upd.html, 
ČESKÝ TELECOM, a.s.),  

− upravena aplikace Dieta pro vyhledávání a odstraňování duplicit pořizovatelů, 
− byla provedena údržba databáze: aktualizován ÚIR, doplněna databáze autorizovaných 

architektů dle seznamu ČKA, odstraněny duplicity záznamů, doplněna IČ, aktualizována 
obchodní jména, adresy, telefonní čísla, doplněna čísla domovní u zhotovitelů, fyzicky 
odstraněny záznamy označené ke smazání, dokončena oprava kódování v záznamech o 
akcích, odstraněny záznamy v databázi bez vazby na klíčový záznam o dokumentaci. 

Systému evidence územně plánovací činnosti – aplikace iLAS a iKAS byl představen odborné 
veřejnosti na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě ISSS 2004 (29.-30. 3. 2004 
Hradec Králové). 
 
 

http://mapy.kr-karlovarsky.cz/www/webportal/uz_plany/plan_upd.html


 44 

Výstup, dostupnost výstupu: 
Internetová aplikace k on-line editaci, prohlížení a vyhledávání v systému evidence iLAS a 
iKAS: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=966. 
 
Využitelnost výstupu: 
Výstupy úkolu jsou určeny veřejné správě (především orgánům územního plánování dle 
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění), subjektům podílejícím se na vstupech či 
výstupech územního plánování a široké veřejnosti. Významným uživatelem je soukromý 
podnikatelský sektor, který se může na základě získaných informací rozhodovat o tom, kam 
vloží své prostředky a jak se bude podílet na rozvoji konkrétních území. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v rozšiřování systému formou aplikačních úloh. 
Upravit aplikaci iLAS a iKAS tak, aby v okamžiku platnosti nové právní úpravy stavebního 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek byla s tímto v souladu. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  4 000  
Skutečná: 4 000  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=966
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Číslo úkolu:   A.4.2/S6 
Název úkolu:   Portál územního plánování 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:   Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Oponenti:  ---  
Kooperanti:  OOV 
Konzultanti:  Ing. Filip Novosád, Ing. Jiří May 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem Portálu územního plánování (dále jen „Portál ÚP“) je vytvářet systém odkazů na 
relevantní informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak 
z činností ÚÚR, tak externích zdrojů. 
Portál ÚP prošel v roce 2004 zásadní změnou. Původně byl založen jako databázová úloha. 
Na základě připomínek bylo rozhodnuto o jeho přepracování. V průběhu února a března 2004 
byly stránky přepracovány jako statické dle normy XHTML 1.0 Strict, validátor – 
validator.w3.org. Takto je možné bez větších problémů stránky Portálu ÚP editovat – jednak 
zasahovat do pravého i levého menu (vkládat nové, popř. jiné odkazy), jednak doplňovat 
struktury odkazů případnými obrázky, symboly apod. Z aplikačních důvodů byla od 1. 9. 
2004 změněna internetová adresa Portálu ÚP z http://www.uur.cz/portal na 
http://portal.uur.cz. Portál ÚP byl aktualizován tak, aby splňoval kritéria přístupnosti pro 
weby veřejné správy. V souladu s plněním dalších úkolů ÚÚR probíhá další postupné 
naplňování a aktualizace všech databází odkazů.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Internetová forma – Portál územního plánování – http://portal.uur.cz. 
 
Využitelnost výstupu: 
Portál územního plánování je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost. Volně 
navazuje na Portál veřejné správy. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Na základě kontrolních dnů bylo doporučeno pokračovat v rozšiřování a inovaci systému. 
 
Kapacita ÚÚR hodinách:  
Plánovaná:    600   
Skutečná: 600  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV:                 2 100,- Kč 
 
 

http://www.uur.cz/portal
http://portal.uur.cz/
http://portal.uur.cz/
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Číslo úkolu:       A.4.3/S6  
Název úkolu:                 Monitorování Sbírky zákonů 
Doba řešení:                  Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:       Monitorování,zpracování dat, www informace 
Zadavatel:                     Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:              Mgr. Pavel Machata 
Garant ÚÚR:                Mgr. Igor Najman 
Řešitelé:                         --- 
Oponenti:    ---                 
Kooperanti:                    --- 
Konzultanti:                    --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:        
Pravidelné sledování předpisů, jež jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů, jejich posuzování 
z pohledu dopadů a požadavků na územně plánovací činnost a v případě potřeby 
vypracovávání metodických textů  (anotací), pro zajištění informovanosti zadavatele a 
odborné veřejnosti o soudobém stavu právního prostředí. Uveřejňování anotací se uskutečňuje 
v příloze Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
                                                                                    
Výstup, dostupnost výstupu:        
Anotace v příloze Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1 – 6/2004. 
 
Využitelnost výstupu:     
Vybrané zákony,  opatřené komentářem a uveřejněné v časopisu Urbanismus a územní 
rozvoj, slouží pro všeobecný právní přehled čtenářů. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:     
Úkol pokračuje i v roce 2005. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    300 
Skutečná:     480 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Potřeba kapacity na zpracování úkolu byla vyšší, než se původně předpokládalo. 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:     A.4.4/S5   
Název úkolu:    Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
Doba řešení:      Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel:      Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:   Ing. Josef Vlk, CSc.  
Garant ÚÚR:   RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:   RNDr. Jan Bína, CSc., Mgr. Marek Chmelař,  

Ing. František Nantl,  Mgr. Robert Veselý, Bc. Ivanka Fitzová 
Oponenti:  --- 
Kooperanti:  Smlouva o dílo  
Konzultanti:    Ing. Alena Navrátilová 
 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:    
 - Aktualizace přehledu o stavu mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů  
 - Zpracování kartografického přehledu mikroregionů, jejich SRD pro jednotlivé kraje ČR, 
   srovnání hranic mikroregionů a pověřených obecních úřadů, ORP a krajů, zpracování    
   dalších tématických kartogramů.  
 - postižení dynamiky vytváření mikroregionů  a procesu zpracovávání SRD na úrovni  
   mikroregionů. 
- zpracování přehledu  o velikostní struktuře mikroregionů na základě počtu obyvatel.  
 
Dotazníkové šetření, prováděné prostřednictvím krajských úřadů bylo proběhlo i v roce 2004. 
V tomto roce byla uzavřena dohoda s Ministerstvem vnitra , úsekem pro reformu veřejné 
správy o společném postupu při získávání potřebných aktuálních údajů o mikroregionech. Na 
žádost MVČR byly vypracovány 3 tématické kartogramy za celou ČR, podle konkrétních 
dotazů MVČR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
 - Prezentace zpracovaných výstupů na WWW stránkách ÚÚR,  
 - K dispozici na CD na MMR a UUR a  MVČR, 
 - Prezentace na semináři, pořádaném MVČR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Je to jediná databáze, která obsahuje informace v takto podrobné struktuře a navíc každoročně 
pravidelně aktualizované 
Data zjištěná v rámci úkolu budou sloužit k vyhodnocení situace v mikroregionech, již 
v současné době slouží MVČR k jeho rozboru, velikostní struktury mikroregionů atd. 
Výstupy z úkolu slouží MVČR jako podpůrný materiál při zpracovávání návrhu   věcného 
záměru zákona, kterým se mění zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Databáze slouží při zodpovídání konkrétních dotazů ze strany zástupců měst, obcí  
mikroregionů a jiných subjektů.   
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Byli již kontaktováni zástupci krajů na úrovni ředitelů krajských úřadů, kteří předloží svoje 
konkrétní požadavky a náměty na řešení úkolu v roce 2005. Úkol tak bude reagovat na 
konkrétní potřeby krajů v oblasti monitoringu a vyhodnocování mikroregionů v ČR.  
Provést podrobnější monitoring na vybraném vzorku mikroregionů.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1500 
Skutečná:   1432 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
Náklady na kooperaci:   
Smlouvy o dílo:        27 500,- Kč 
OOV:  ---   
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Číslo úkolu:                A.4.5/S5 
Název úkolu:           Monitorování průměrných cen budované dopravní a 

technické infrastruktury ve venkovských obcích 
Doba řešení:               Únor - září 2004 
Charakteristika úkolu:     Stálá činnost  
Zadavatel:                  Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:           Ing. Tomáš Vacenovský 
Garant ÚÚR:             Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:                      Ing. arch. Hana Halasová,  Ing. Vladimír Hyvnar,   

Ing. arch. Hana Šimková Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   Smlouva o dílo 
    OOV 
Konzultanti:              --- 

 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Pravidelná aktualizace cen dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně jako podklad 
pro odhad reálnosti naplňování ÚPD. Usnadnění orientace orgánů venkovských obcí v oblasti 
financování sledované infrastruktury a veřejné zeleně. 
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) a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně v roce 2004, kterou pro 
ÚÚR v rámci kooperace pomáhají řešit i odborné firmy, a to AQUATIS, a.s., Brno a RTS, 
a.s., Brno. Rovněž řešitelé vycházeli z aktualizovaných rozpočtových ukazatelů ÚRS, a.s., 
Praha, stanovených dle ČSÚ a vyhlášky MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Publikace je na www stránkách ÚÚR – http://www.uur.cz/default.asp?ID=900 a v tištěné 
podobě je u garantů úkolu a v knihovně ÚÚR.  
Publikování dané problematiky bylo rovněž realizováno na konferenci „Nakládání 
s dešťovými vodami ve městech a obcích“, konané v Darovanském Dvoře ve dnech 8. a 9. 9. 
2004. Organizátorem konference byla Vodohospodářská aliance ve spolupráci s Vodárnou 
Plzeň, a.s., SČVK, a.s., dále SOVAK a Aquion s.r.o.  
 
 
Využitelnost výstupu: 
Podklad je určen pro samosprávy obcí v oblasti financování technické a dopravní 
infrastruktury včetně veřejné zeleně. Publikace může být využitelná i pro projektanty, kteří 
zpracovávají obcím dokumentace investičních akcí, a to i pro rozvojové plochy bydlení ve 
městech. Cenové ukazatele využívají i cenoví odhadci a také ČVUT – fakulta stavební.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Výstup z úkolu je vhodné prezentovat i nadále na Internetu.  
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=900
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   900 
Skutečná:     838  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:    
Smlouvy o dílo: 62 525,- Kč,- 
OOV:                   2 000,- Kč 
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Číslo úkolu:    A.4.6./S5 
Název úkolu:  Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou 

působností 
Doba řešení:    Březen - květen 2004 
Charakteristika úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel:    Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:   Ing. Čeněk Teichmann 
Garant ÚÚR:   RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:    --- 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   ---   
Konzultanti:   --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu byla pravidelná roční aktualizace statistických údajů pro informační soubor o 
obvodech obcí s rozšířenou působností, umístěný na webových stránkách ÚÚR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Informační soubor v aktualizovaném znění. Dostupnost: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=1672 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pravidelné sledování vývoje základních charakteristik sídelní, demografické a pracovištní 
struktury v územních obvodech průměrně cca 400 km2 velkých, které dobře vyhovují 
základnímu článku vztahu „město-zázemí“ v podmínkách ČR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    100  
Skutečná:      100  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouva o dílo: --- 
OOV: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=1672
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Číslo úkolu:    A.4.7/S7 
Název úkolu:    Přehled informací o bytové politice z výběru tisku 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu: Monitorování 
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:   Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:   Ing. Ludmila Rohrerová 
Řešitelé:    Ing. Dana Chlupová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžné naplňování databáze informací z oblasti bydlení, založené v roce 2002. Za vybraná 
města jsou sledovány a zaznamenávány poznatky, zaměřené na tyto okruhy: privatizace 
obecních bytů, neplatiči nájemného, výše nájemného, plány výstavby a realizace obecních 
bytů, plány výstavby a realizace domů s pečovatelskou službou, regenerace panelových 
sídlišť, přidělování volných bytů, celkový stav bytového fondu, ceny bytů, restituce 
nemovitostí, problematika menšin ve vztahu k bydlení, bezdomovci. Dále jsou 
zaznamenávány informace, které se nevztahují k jednotlivým městům. Jedná se o informace 
za tyto okruhy: Státní fond rozvoje bydlení, státní rozpočet, společenství vlastníků a bytová 
družstva, hypotéky, stavební spoření, nájemní bydlení, statistika bydlení, zahraniční 
zkušenosti, obecné otázky bydlení. 
Do databáze jsou průběžně ukládány informace, které byly zveřejněny v českých novinách, 
časopisech, rozhlasovém a televizním vysílání. Jednotlivé záznamy v databázi mají podobu 
dokumentačního záznamu s anotací. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Databáze je přístupná na neveřejné adrese www stránek ÚÚR. Srovnání výstupů z databáze 
s výstupy úkolu A.4.8 Monitoring komunálního bydlení je uvedeno v závěrečné zprávě. 
Dostupnost výstupu: 

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

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

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

http://www.uur.cz/vyberztisku/
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 950  
Skutečná: 847  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    A.4.8/S7 
Název úkolu:    Monitoring komunálního bydlení 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:                            Odbor bytové politiky  MMR 
Garant MMR:   Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:   Ing. Dana Chlupová 
Řešitelé:    Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Alena Navrátilová,  

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

Oponenti:    --- 
Kooperanti:                          OOV 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Šetření formou dotazníkové akce zaměřené na aktualizaci a získání potřebných údajů 
a informací o obecním bytovém fondu za vybraná města: Prahu, 19 statutárních a 30 dalších 
měst. 
Prvním krokem byla práce na vytvoření dotazníku a konzultace jeho obsahu a formulace 
jednotlivých otázek mezi MMR a ÚÚR. Po vzájemné dohodě byl dotazník rozeslán vybraným 
respondentům, následně byly shromažďovány odpovědi a někteří z respondentů urgováni, a to 
i několikrát. Po shromáždění všech došlých odpovědí  (100 % návratnost) řešitelé údaje 
vyhodnotili a vypracovali nejprve závěrečnou zprávu k úkolu, dále souhrnnou zprávu pro 
www stránky, článek do odborného časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ a souhrnnou 
zprávu v anglickém jazyce pro www stránky. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Závěrečná zpráva k úkolu č. A.4.8/S7 „Monitoring komunálního bydlení“ byla předána 
zadavateli a je k dispozici i na ÚÚR (u garanta úkolu a v knihovně), současně je možné ji 
najít na neveřejné webové adrese ÚÚR, která byla sdělena jednotlivým respondentům. 
Souhrnná zpráva „Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve 
vybraných městech (2002, 2003)“ je zavěšena na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz) a 
je předána pro uveřejnění v časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 1/2005. 
Souhrnná zpráva v anglickém jazyce „Results of the Questionnaire Survey in the 
Developments of the Municipal Housing Stock of Selected Towns (2002, 2003)“ je zavěšena 
na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz). 
 
Využitelnost výstupu: 
Závěrečná zpráva je podkladem pro další práci Odboru bytové politiky MMR. Výsledky 
šetření a závěry tohoto úkolu jsou součástí materiálů, kterých je využíváno při hodnocení 
bytové politiky. Webové stránky umožňují informování respondentů i široké veřejnosti o 
postupu privatizace obecního bytového fondu a o dalších problémech, které se týkají tohoto 
bytového fondu. V roce 2004 bylo garantovi úkolu za MMR předáno hodnocení úkolu 
zpracovaného v roce 2003 od 3 vybraných odborníků (PhDr. Radoslava Cicvárková, 
Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje; Doc. Ing. Darja Skulinová, 
Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, FAST a Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., 
Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta). Úkol byl odborníky 
vyhodnocen pozitivně. Zpracování okruhu otázek týkajících se privatizace za rok 2004, bylo 
po dohodě s garantem úkolu za MMR poskytnuto ČSÚ a údaje z šetření za rok 2003 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Sociologickému ústavu. Výsledky z šetření za jednotlivé roky si vyžádala organizace 
Umweltforschungszentrum z Lipska. Diplomová práce s názvem „Stav a vývoj obecního 
bytového fondu v ČR“ (MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta) využila výstupů všech 
dosavadních šetření v ucelených řadách za jednotlivé sledované roky. Z šetření za město 
Ostravu byly v rámci úkolu č. A.2.2.2/S6 „Spolupráce na koncepci bydlení města Ostravy“ 
připraveny podklady pro v současné době zpracovávanou Koncepci politiky bydlení ve městě 
Ostravě.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Bylo dohodnuto, že dotazník se v příštím roce bude měnit pouze v „Doplňkové části“, a to dle 
potřeb zadavatele úkolu, aby bylo možné i nadále vytvářet shodné roční řady údajů, které by 
mohly být plně porovnávány.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 850  
Skutečná:   1 850  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:    --- 
OOV:                   9 000,- Kč 
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Číslo úkolu:    A.4.9/S5   
Název úkolu:  Monitorování územních celků zapsaných v seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
Doba řešení:     Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel:    Odbor řídícího orgánu SROP a JPD MMR  
Garant MMR:   Ing. Marcela Ondráčková  
Garant ÚÚR:    Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:    PhDr. Ludmila Kašparová 
Oponenti:     --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu je soustavný monitoring památek zapsaných v Seznamu UNESCO v oblasti 
územního rozvoje dle  metodiky Ministerstva kultury jako podklad periodické zprávy pro 
Výbor světového dědictví. 
Údaje poskytují příslušné obce na základě rozesílaných dotazníků. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem je digitálně zpracovaný soubor vyplněných dotazníků  s údaji za rok 2003 a 
dostupnými údaji i za rok 2004 a souhrnné porovnání a vyhodnocení  údajů   měst  v průběhu 
pěti let provádění monitoringu. Byl založen soubor údajů pro poslední do Seznamu UNESCO 
zařazené město Třebíč. 
Výstup je dostupný u garanta ÚÚR, na odboru řídícího orgánu SROP a JPD MMR a na 
Národním památkovém ústavu, ústředním pracovišti Praha. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro zprávu o aplikaci Úmluvy o stavu péče o jednotlivé zapsané památky, 
kterou zpracovává Národní památkový ústav. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2005 bude monitoring postupovat obdobně. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:   248  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím. 
 
Náklady na kooperaci: - 
Smlouvy o dílo: 23 400,- Kč 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    A.4.11./S5 
Název úkolu:    Monitoring mikroregionů Jihomoravského kraje – III. etapa 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
 Zadavatel:    Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:   Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:    Vladimíra Labounková 
Řešitelé:    RNDr. Jan Bína,CSc., PhDr. Ludmila Kašparová,  

Ing. František Nantl,  
Ing. Ludmila Rohrerová 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   Smlouva o dílo 
    OOV 
Konzultanti:    Ing. Alena Navrátilová 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Monitorování prostorového vymezení a funkčnosti mikroregionů v územním obvodu 
Jihomoravského kraje.  
Zhodnocení ekonomické úrovně jednotlivých mikroregionů Jm kraje. 
Dopracování katalogu mikroregionů o nově vzniklé mikroregiony.  
Vyhodnocení zpracovaných rozvojových dokumentů mikroregionů. 
Vypracování metodiky pro zpracování rozvojových dokumentů mikroregionů.   
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva.  
Prezentace vybraných výstupů na odborném semináři.  
Prezentace vybraných výstupů na www stránkách ÚÚR a  JmK. 
V knihovně ÚÚR, na www stránkách ÚÚR a JM kraje, v elektronické podobě na CD na 
ÚÚR, MMR a JM kraje.   
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky budou využity pro potřeby provádění reginální politiky JM kraje na úrovni 
mikroregionů a zejména k  eliminaci mikroregionálních disparit v JmK. Výstupy budou 
rovněž sloužit jako vzorový projekt k doporučení provádění monitoringu mikroregionů a 
vyhodnocení disparit v úrovni mikroregionů u ostatních krajů ČR. Doporučením pro ostatní 
kraje je rovněž metodika zpracování a pořizování rozvojových dokumentů na mikroregionální 
úrovni.   
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje i v roce 2005. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  1 200 
Skutečná:    1 174 
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Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo :    18 720,- Kč 
OOV:                       4 000,- Kč 
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Číslo úkolu:    B.1./S8 
Název úkolu:  Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů v rámci 

Státního programu podpory cestovního ruchu v období 
2001-2003 

Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu MMR 
Garant MMR:   Ing. Markéta Zajícová,  

od 15. 11. 2004 Bc. Margit Beníčková 
Garant ÚÚR:   RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:    --- 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo rozborové vyhodnocení skladby a charakteristik dotovaných projektů ze 
všech podprogramů Státního programu podpory cestovního ruchu v období 2001-2003. 
Výsledky řešení úkolu poskytují přehled o vývoji programu ve vztahu k jednotlivým typům 
podpořených programů a umožňují porovnávat trendy mezi jednotlivými roky. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva, skládající se z textové části včetně tabelárních přehledů a z 20 grafických 
příloh (grafy, kartogramy). 
 
Využitelnost výstupu: 
 Zpráva byla použita jako podklad pro zpracování informace MMR o realizaci Státního 
programu podpory cestovního ruchu pro vládu ČR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Provádět rozbor dotací Státního programu podpory cestovního ruchu každoročně. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  600  
Skutečná:   592  
 
Zdůvodnění rozdílu: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
 
 
 
 
 



 60 

Číslo úkolu:    B.2/S8   
Název úkolu:    Cestovní ruch a kulturní dědictví 
Doba řešení:     Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu MMR  
Garant MMR:   Ing. Markéta Zajícová 
Garant ÚÚR:    Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:    Ing. Igor Kyselka, CSc., Mgr. Marek Chmelař 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo 
    OOV 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu bylo ověření postupu řešení projektu cestovního ruchu jako způsobu zajištění 
koordinovaného přístupu obcí při vybavování trasy spojující památky UNESCO. Projekt 
obsahuje v úvodu popis celé trasy spojující všechny lokality UNESCO, a to nejen výčet 
památek a přírodních atraktivit, zajímavých z hlediska cestovního ruchu, ale i možností 
ubytování, občerstvení, služeb a rekreace. Pro ověření postupu byl vybrán  úsek trasy mezi 
Telčí, Třebíčí a Brnem. Vybraný úsek trasy je popsán do značné podrobnosti. Další části 
projektu – analytická a návrhová - jsou již zaměřeny pouze na část trasy spojující Telč, Třebíč 
a Brno. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Analytická část projektu popisující konkrétní atraktivity trasy a problémy, které se ve 
vymezeném území projevují a návrhová část projektu s doporučením možného řešení. Řešení 
je doplněno mapami a fotografiemi, pořízenými při terénním průzkumu. 
Výstup je dostupný u garanta ÚÚR a na odboru realizace a rozvoje cestovního ruchu MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky řešení budou využívány agenturou CzechTourism jako podklad pro nabídku 
cestovních kanceláří. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2005 bude zpracován obdobným způsobem návrh projektu cestovního ruchu pro celou 
trasu UNESCO. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  1 200  
Skutečná:      929  
 
Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
řešitelů. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:  42 105,-Kč 
OOV:                   2 100,- Kč   
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Číslo úkolu:    B.3./S5 
Název úkolu: Regionální diferenciace a polarizace 
aktuálního socioekonomického vývoje ČR 

Doba řešení:    Leden - srpen 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Čeněk Teichmann 
Garant ÚÚR:   RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:    --- 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vyhodnocení prostorové diferenciace území České republiky z hlediska souboru kritérií 
socioekonomické povahy, přičemž kritéria jsou odstupňována od monotematických po 
syntetické různých hierarchických úrovní. Vyhodnocení umožní odvodit některé závěry, např 
ve vztahu „více urbanizovaná území – méně urbanizovaná území“, „území s převahou 
zaměstnanosti v průmyslu – území s převahou zaměstnanosti v obslužných odvětvích“ apod. 
Rovněž bude možné identifikovat póly rozvoje a periferní území. Vzhledem k tomu, že v roce 
2004 byl garant ÚÚR mimořádným opatřením angažován v řešení úkolů ÚÚR Politika 
územního rozvoje I. A II. etapa, bylo požádáno o posun dokončení úkolu do r. 2005. V dopise 
ze dne 13.10.2004 souhlasil ředitel odboru regionálního rozvoje MMR Ing. Jiří Faifr 
s prodloužením období řešení úkolu do 15.4.2005. 
 
Výstup, dostupnost úkolu: 
V roce 2004 byla shromážděna data pro konstrukci monotematických a části syntetických 
socioekonomických kritérií a na jejich základě byla provedena příslušná diferenciace území 
ČR. Forma výstupu je pracovní, v tabelárních a kartografických souborech. 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro dokončení úkolu a sestavení celkové závěrečné zprávy. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Dopracovat úkol v r. 2005. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   600  
Skutečná:     222  
 
Zdůvodnění rozdílu:  
Posun dokončení úkolu do roku 2005. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:  --- 
OOV:  --- 
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Číslo úkolu:                B.4/S5 
Název úkolu:          Vymezení základních funkcí v území a možných příčin a 

způsobů   jejich narušení 
Doba řešení:                    Leden 2004  
Charakteristika úkolu:     Tématický úkol 
Zadavatel:                  Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:           Ing. Oldřich Praus, CSc. 
Garant ÚÚR:            Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:                      Ing. Vladimír Hyvnar   
Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:               Ing. Alena Navrátilová  
 
               
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pro účely státní pomoci při živelní nebo jiné pohromě vyspecifikovat základní funkce 
v území, aby bylo možné ve spolupráci s ostatními resorty preventivně usměrnit přípravy na 
takovou událost a najít způsob řešení pro obnovu potřebných funkcí postižených území.  
Řešitelé se ve své práci zaměřili na ověření souvislostí základních funkcí v území s oblastí 
pojišťovnictví, vodního hospodářství, územního plánování vybraných zemí EU, regionální, 
ekonomickou a rovněž ověření v provázanosti s realizací výstavby. Dále byla pozornost 
zaměřena na vztah základních funkcí v území a na funkce při využívání území ve vztahu k  
územnímu plánování. 
V průběhu roku 2003 došlo k posunu termínu v předání závěrečné zprávy úkolu, a to z 30.11. 
2003 na 15.1.2004, důvodem byly nově zadané úkoly, které souvisely s připravovaným 
novým stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.  
 
Výstup a dostupnost výstupu:  
Zpracována byla závěrečná zpráva. V písemné i elektronické podobě je tato zpráva u garantů 
úkolu a rovněž je v knihovně ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Závěrečnou zprávu je možné využít jako jeden z podkladů při novelizaci zákona 
č. 12/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení: 
Bylo by vhodné vytvořit metodický pokyn MMR pro stanovení minimálního standardu 
legend v rámci grafické části územně plánovací dokumentace, aby bylo možné zohlednit 
využití území i v rámci koordinace s ostatními resorty. 
 
Kapacita ÚÚR  v hodinách:   
Plánovaná:  1 200 – r. 2003 a 2004. 
Skutečná:    v roce 2004 - 170 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci:     
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:   B.5/S6  
Název úkolu:  Spolupráce na novém stavebním zákonu a prováděcích 

vyhláškách 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch. Hana Halasová,   

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková, 
Ing. Vladimír Hyvnar,  PhDr. Ludmila Kašparová,  
Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Mgr. Igor Najman, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Josef Špaček, CSc.,  
Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer,CSc. 
 

Oponenti:    --- 
Kooperanti:  Smlouva o dílo 
  OOV 
Konzultanti:   --- 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Spolupráce na paragrafovém znění nového stavebního zákona v části územního plánování a 
na prováděcích vyhláškách k této části. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Pracovní znění vyhlášek u zpracovatelů a u zadavatele, připomínky k jednotlivým zněním 
zákona u zadavatele, podkladové materiály u zpracovatelů a u zadavatele. 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro nový zákon o územním plánování a stavebním řádu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje v r.2005. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 3 000  
Skutečná: 4 232  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Plánovaná kapacita byla stanovena v souladu s původním harmonogramem dokončení prací 
na NSZ. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:     95 018,- Kč 
OOV:                     15 500,- Kč 
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Číslo úkolu:   B.5.1/S6  
Název úkolu:    Územně analytické podklady – II. etapa 
Doba řešení:    Leden - prosinec 2004 
Charakterisitka úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. Ing. arch. Jana Hurníková, 

Ing. arch. Josef Špaček, CSc. 
Oponenti:  --- 
Kooperanti:   Smlouva o dílo 
    OOV 
Konzultanti:    ---  

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Metodický pokyn pro zpracování ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 
Vzhledem k posunu termínu projednávání nového stavebního zákona nebyl zpracován 
metodický pokyn, ale pouze návod pro zpracování pilotních projektů ÚAP. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Návrh obsahu ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností – modelové řešení Kyjov. 
K dispozici u zpracovatele. 
Návod pro zpracování pilotních projektů u zadavatele a zpracovatele. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro přípravu metodického pokynu a dopracování vyhlášky o ÚPP v roce 2005. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zpracovat následně metodický pokyn. 
 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná: 736  
 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
V průběhu řešení se konalo několik jednání vybraných expertů k problematice ÚAP, jejichž 
doporučení vždy usměrňovala směr modelového řešení a vyžádala si úpravu rozpracovaných 
materiálů. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: 600 000,- Kč 
OOV:                             2 000,-  Kč 
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Číslo úkolu:    B.5.2/S6   
Název úkolu:    Vymezení zastavěného území obce (ZÚO) 
Doba řešení:     Leden - září 2004 
Charakteristikaúkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:     Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:    Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:    Ing.arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:     Ing.arch. Hana Halasová, Ing.arch. Marie Tomíšková,  

Ing.arch. Jaroslav Tušer,CSc. 
Oponenti:  --- 
Kooperanti:  --- 
Konzultanti:  --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu bylo zpracovat a vydat metodický pokyn k vymezení zastavěného území obce 
v souladu s návrhem nového stavebního zákona a s využitím poznatků z pilotního projektu, 
zpracovaného v roce 2003. Termín zpracování metodického pokynu, stanovený zadávacím 
listem na 09.2004, byl v průběhu zpracování posunut  (viz zápis z jednání kontrolního dne)  
do konce roku 2004 a později jednáním porady vedení ÚÚR znovu odsunut na rok 2005.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Výstupem úkolu měl být metodický pokyn k vymezování zastavěného území obce. Tento 
výstup nebyl zpracován – viz výše! 
 
Využitelnost výstupu:   
Metodický pokyn je určen pro pořizovatele a zpracovatele ÚPD, stavební úřady a obce.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:    
Metodický pokyn a informační leták, které  budou zpracovány v průběhu roku 2005 
v návaznosti na nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, zpodrobní  postup při 
vymezování hranice zastavěného území obce. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 150 
Skutečná:      8 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
Viz komentář k dosažení cíle řešení úkolu. 
 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    B.5.3/S6 
Název úkolu:    Převzetí ÚP VÚC do ZÚR 
Doba řešení:    Leden - březen 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Jaroslav Tušer,CSc. 
Řešitelé:    Ing. arch. Zdena Hladišová,CSc., Ing. arch. Eva Rozehnalová, 
    Ing. arch. Marie Tomíšková 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo 
Konzultanti:     
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu bylo v prvé etapě (r.2003) modelové vyhodnocení záměrů obsažených 
v územních plánech velkých územních celků (díle ÚP VÚC) a řešení způsobu jejich převzetí 
do zásad územního rozvoje (dále ZÚR) v souladu s přechodným ustanovením návrhu nového 
stavebního zákona (dále NSZ) a ve druhé etapě zpracování modelového návrhu zadání ZÚR 
v souladu s požadavky ustanovení NSZ. 
V prvé etapě bylo provedeno modelové ověření na příkladu na příkladu Jihomoravského 
kraje, jehož součástí bylo vyhodnocení záměrů obsažených v ÚP VÚC splňujících kritéria 
přechodného ustanovení NSZ. Vyhodnoceny byly záměry následujících platných ÚP VÚC: 
CHKO Podyjí, Hodonínsko, CHKO Moravský kras, Pálava a okresu Břeclav a dále 
projednávaných konceptů ÚP VÚC: BRA a okresu Znojmo. Pro výběr záměrů byla zvolena 
tato hlavní kritéria: platnost ÚP VÚC, aktuálnost záměru (nezměnily se důvody pro realizaci, 
která je stále potřebná), nadmístní význam záměru (dotýká se nadřazených sítí dopravy a 
technické infrastruktury, dotýká se více obcí), závaznost záměru (záměr je jmenovitě uveden 
v právním předpisu, kterým byla závazná část ÚP VÚC vyhlášena). 
Ve druhé etapě byl zpracován návrh obsahového standardu zadání ZÚR a modelový příklad 
zadání ZÚR pro Jihomoravský kraj. Současně byly vyhodnoceny problémy spojené s 
praktickou aplikací zvoleného postupu zpracování zadání. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Výstupem první etapy je modelové vyhodnocení záměrů obsažených v ÚP VÚC pro jejich 
převzetí do ZÚR obsahující: přístup k řešení, postup práce, zobecnění postupu, modelové 
ověření a analýzu rozvojových záměrů ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje, návrh na 
jejich převzetí do ZÚR a popis metodického postupu a možných problémů navrhovaného 
řešení. Součástí je navrhovaná výkresová část vyhodnocení. 
Výstupem druhé etapy je modelový příklad zadání ZÚR včetně jeho výkresové části. 
Oba výstupy jsou k dispozici v archivu ÚÚR a u garanta ÚÚR v tiskové i digitální podobě. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Výstupy mohou sloužit jako podklady pro vypracování metodiky vyhodnocení záměrů 
obsažených v ÚP VÚC pro jejich převzetí do ZÚR a metodiky pro zpracování zadání ZÚR. 
Případně mohou sloužit přímo krajským úřadům jako pomocný materiál vyhodnocení záměrů 
obsažených v ÚP VÚC a pro zpracování zadání ZÚR. 
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Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Vejde-li v platnost NSZ, bude nutno oba výstupy revidovat dle jeho platného znění a případně 
následně zpracovat výše zmíněné metodiky. 

 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    250  
Skutečná:     136  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Kooperant odevzdal kvalitní podklad, který nebylo třeba upravovat. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: 114 000,- Kč 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:   B.5.4/S6       
Název úkolu:    Vymezení ploch s rozdílných charakterem  
                                               v zastavěném území  
Doba řešení:   Leden - duben 2004 
Charakteristika úkolu:  Tematický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR    
Garant MMR:   Ing. Tomáš Sklenář   
Garant ÚÚR:   Ing.arch Josef Markvart, CSc.   
Řešitelé:    --- 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Typologie a metoda vymezení ploch pro jednotlivé funkce v zastavěném i nezastavěném 
území obce. Metoda vymezení ploch je podkladem pro vyhlášku o obecných požadavcích na 
využití území. Vymezení ploch bylo implementováno do návrhu textu vyhlášky. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Podkladový materiál. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro nový stavební zákon a vyhlášku o obecných podmínkách o využití území. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Dopracování pokračuje v rámci prací na vyhlášce o obecných požadavcích na využití území. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:   150 
Skutečná:      85 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Rozdíl v čerpání kapacity byl způsoben tím, že větší část prací se přenesla na zpracování 
vyhlášky o obecných požadavcích na využití území v rámci úkolu NSZ B.5./S6. 
 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    B.5.5/S6    
Název úkolu:    Zadání regulačního plánu zastavitelných ploch 
Doba řešení:     Leden  - září 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. arch. Hana Všetíčková 
Garant ÚÚR:    Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:    Dle potřeby 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo 
Konzultanti:    Ing. arch.Hana Bártová, Ing. Tomáš Sklenář 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo ověření postupu při zpracování zadání regulačního plánu zastavitelných 
ploch a  začlenění zadání do  územního plánu dle ustanovení nového stavebního zákona. 
Postup byl ověřován na příkladu územního plánu obce Lutín, který byl v roce 2004 
dokončován. Ing. arch. Vladimír Klajmon zpracoval modelové řešení začlenění zadání 
regulačního plánu vybraného zastavitelného území do textové a grafické části dokumentace. 
Součástí grafické části modelového řešení je kromě hlavního výkresu s vyznačením 
vybraného území i výkres základního členění území. Modelové řešení je zpracováno 
digitálně. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Na základě modelového řešení byl zpracován metodický pokyn Podmínky pro zpracování 
regulačního plánu zastavitelných ploch.  
Výstup je dostupný u garanta ÚÚR a na odboru územního plánování MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro začlenění zadání regulačního plánu do územních plánů po nabytí účinnosti 
nového stavebního zákona. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výstup úkolu je jedním z podkladů pro přípravu vyhlášky ke novému stavebnímu zákonu. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   200  
Skutečná:      88  
 
Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím. 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: 105 000,- Kč 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:               B.5.6/S6 
Název úkolu:           Úpravy vztahů v území (modelová aplikace NSZ) 
Doba řešení:              Únor - duben 2004  
Charakteristika úkolu:     Tématický úkol 
Zadavatel:                  Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:           Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:             Ing. Marie Polešáková, Ph.D.  
Řešitelé:                      Ing. Vladimír Hyvnar  
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    Smlouva o dílo 
    OOV 
Konzultanti:               Ing. Alena Navrátilová, Ing. Jiří May 
 
             
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Zpracování modelového příkladu řešení pro úpravy vztahů v území, a to podle ustanovení 
návrhu nového stavebního zákona k „Dohodě o parcelaci“ a k „Rozhodnutí o směně 
pozemků“ s využitím existujícího návrhu parcelace. V návaznosti na parcelaci připravit i 
návrh „Plánovací smlouvy“, a to na základě skutečných resp. modelových nároků na veřejnou 
infrastrukturu. 
Modelovou aplikací, pro kterou bylo využito příkladu zpracovaného regulačního plánu pro 
rozvojovou plochu, řešitelé simulovali jednotlivé postupové kroky, které lze v rámci procesu 
přípravy realizace výstavby předpokládat. Vyústění daného procesu tak vedlo k návrhu 
požadované dohody o parcelaci a rozhodnutí o směně pozemků, pokud se příslušný vlastník 
pozemku nechce v časovém režimu zapojit do výstavbové činnosti a požaduje adekvátní 
stavební pozemek. Následným krokem byl návrh plánovací smlouvy, která navrhuje finanční 
spoluúčast na vybudování nové veřejné infrastruktury mezi obcí a žadatelem o územní 
rozhodnutí. 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Zpracována byla závěrečná zpráva a v písemné i elektronické podobě je závěrečná zpráva u 
garantů úkolu. 
 
Využitelnost výstupu: 
Úkol prověřil funkčnost nových nástrojů v návrhu stavebního zákona a tím přispěl ke 
zpřesnění navrhovaných ustanovení v daném zákonu a rovněž tak vznikl podklad pro 
zpracování vyhlášky o úpravě vztahů v území.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Modelová aplikace vytváří i podklad pro ev. zpracování metodického pokynu. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách 
Plánovaná:  280 
Skutečná:         284 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: 105 000,- Kč 
OOV:                    1 000,- Kč 
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Číslo úkolu:    B.6/S7  
Název úkolu:    Regenerace sídlišť 
Doba řešení:     Leden - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:   Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:    Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:    Ing. arch. Hana Šimková,Ph.D. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem řešení bylo shromáždění údajů o vlastní iniciativě obcí v procesu regenerace 
panelových  sídlišť. Údaje byly zjišťovány ze tří typů dotazníků. Dotazníky byly zasílány 
obcím, které v roce 2004 žádaly o dotaci neúspěšně, obcím, které se dosud do Programu 
regenerace sídlišť nezapojily a obcím, které v předchozích letech žádaly o dotaci a v roce 
2004 již žádost nepodávaly.  Předmětem dotazů bylo zjišťování, zdali obce, které se již do 
programu regenerace zapojily, realizovaly některé akce dle projektu z vlastních prostředků. 
Všechny obce pak byly dotazovány, zdali se hodlají v roce 2005 ucházet o dotaci z Programu 
regenerace sídlišť. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Textová část, tabulky a grafy , uvádějící odpovědi jednotlivých obcí na otázky a jejich 
celkový souhrn a kartogram, který přehledně znázorňuje údaje o všech oslovených městech 
Výstup je dostupný u garanta ÚÚR a na odboru bytové politiky MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky řešení jsou podkladem pro  posuzování přístupu jednotlivých obcí k regeneraci 
sídliště. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2005 bude opět formou dotazníkové akce zjišťována aktivita obcí v procesu 
regenerace panelových sídlišť. Úkol je zařazen mezi stálé činnosti. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  800  
Skutečná:   476  
 
Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
řešitelů. 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    B.7/S6  
Název úkolu:          Urbanistická studie rozvoje česko-slovenského příhraničí – 

I. etapa                     
Doba řešení:    Červen - prosinec  2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územní a stavebně správní MMR 
Garant MMR:   Ing. Ivan Mrňák 
Garant ÚÚR:   PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:    RNDr. Jan Bína, CSc. RNDr. Vladimíra Labounková, 

Ing. František Nantl, Ing. Ludmila Rohrerová, 
Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch.Tušer,CSc., 
Mgr. Robert Veselý, Mgr. Marek Chmelař 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   Smlouvy o dílo 
            
Konzultanti:    --- 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vypracování analytické části urbanistické  studie rozvoje česko-slovenského příhraničí.   
Práce na studii se zpozdily v souvislosti s administrativně právními složitostmi získávání 
digitálních podkladů. Dokončení studie bylo kontrolním dnem posunuto na březen 2005.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
--- 
 
Využitelnost výstupu: 
Po ukončení bude analytická část podkladem pro II. a III. etapu řešení. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   1600  
Skutečná:     1201  
 
 
Zdůvodnění rozdílu: 
Hodiny byly čerpány v souladu se získáváním podkladů a  postupem prací.  
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:       1 126 600,- Kč 
OOV:                       --- 
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Číslo úkolu:     B.8/S5 
Název úkolu:  Zpracování přehledu veřejných pohřebišť zaniklých 

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

Doba řešení:   Leden - prosinec 2004  
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  JUDr. Vladimír Zahajský 
Garant ÚÚR:   Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Bc. Ivanka Fitzová,  

Ing. Vladimír Hyvnar, PhDr. Ludmila Kašparová,  
Ing. Igor Kyselka,CSc., RNDr. Vladimíra Labounková, 
Ing. Marie Polešáková,PhD., Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing. arch. Hana Šimková,Ph.D. 

Oponenti:   --- 
Kooperanti:   --- 
Konzultanti:   --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem řešení úkolu je zmapovat výskyt a stav hrobů bývalých československých občanů 
německé národnosti na existujících a zaniklých veřejných pohřebištích v jednotlivých obcích 
ČR. Úkol započal v březnu 2003 a bude ukončen v roce 2005. 
Práce na úkole v roce 2004: 
- zkušební kolo dotazníkového šetření (55 obcí) 
- vytváření seznamu obcí s německým obyvatelstvem v 30. letech 20. století, které měly 

hřbitov (pomocí srovnávání seznamu obcí, kde žili podle sčítání z 30. let 20. století 
českoslovenští občané německé národnosti, s prvorepublikovými mapami a jinými 
informačními zdroji) 

- rozesílání dotazníků do jednotlivých obcí (bude pokračovat v roce 2005) 
 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
--- 
 
 
Využitelnost výstupu: 
--- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol bude pokračovat v roce 2005 dle schváleného harmonogramu (viz zadávací list a drobné 
úpravy postupu řešení vyplývající z jednání při kontrolních dnech).  
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 900  
Skutečná: 1 441    
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Zdůvodnění rozdílu:  
Nižší počet odpracovaných hodin byl způsoben prací na jiných úkolech a zvýšeným úsilím 
řešitelů. 
    
 
 
Náklady na kooperaci: - 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    B.9/S6 
Název úkolu:  Vymezení koridoru v územním plánu velkého územního 

celku 
Doba řešení:    Srpen 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol  
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Vít Procházka, Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Jaroslav Tušer,Csc. 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    OÚPSŘ Zlínského kraje 
 
 
 
Úkol byl zadavatelem stornován. 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu bylo vypracování a definování metodického postupu při vymezování koridorů 
liniových staveb v ÚP VÚC. Bylo dohodnuto, že úkol bude prověřen v rámci zpracování ÚP 
VÚC Zlínského kraje. Proběhlo jednání se zástupci OÚPSŘ Zlínského kraje, na kterém jim 
byly předány jako podklad výstupy z úkolu B.5.3/S6 Převzetí ÚP VÚC do ZÚR. Následně po 
tomto jednání byl úkol zadavatelem stornován. 

 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 300  
Skutečná:      2  
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Číslo úkolu:    B.10/S5    
Název úkolu:    Příprava vybraných měst na účast v Iniciativě EU URBAN 
Doba řešení:     Leden  - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor řídícího orgánu SROP a JPD MMR (OŘOS) 
Garant MMR:   Ing. Marcela Ondráčková  
Garant ÚÚR:    Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:    --- 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:    --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo zajištění komplexního přístupu měst k regeneraci center a urbanizovaných 
území postižených útlumem hospodářských nebo společenských aktivit.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Předpokládaným výstupem měl  být metodický pokyn pro přípravu a zpracování projektu. 
V roce 2004 bylo v ČR započato s přípravou na URBAN pro plánovací období 2007 – 2013 
formou  zpracování pilotních projektů na základě metodických příruček Společného 
operačního programu (SROP). Tyto projekty nebyly v roce 2004 pro ÚÚR dosažitelné, takže 
nebylo možně zahájit práci na analýzách a realizovat další postup dle zadávacího listu. 
Z těchto důvodů  byla uskutečněna pouze jednání kontrolního dne s garantem úkolu a jednání 
o dalším postupu s regionálním pracovištěm NUTS II SZ MMR které poskytlo ÚÚR 
podklady , obsahující podrobné informace o dosavadním průběhu akcí URBAN v Evropě. 
Práce na úkolu bude v souladu se závěry kontrolního dne pokračovat v roce 2005. 
Zápisy z jednání jsou dostupné u garanta OŘOS  a garanta ÚÚR.  
 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklady poskytnuté regionálním pracovištěm NUTS II SZ MMR budou využívány pro 
řešení úkolu v roce 2005. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Řešení úkolu bude pokračovat v roce 2005. Na základě podkladů získaných v roce 2004 
budou připraveny dotazníky pro vybraná města.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500 
Skutečná:    88 
 
Zdůvodnění rozdílu:  
V roce 2004 byla uskutečněna pouze jednání se zástupci OŘOS a shromažďovány podklady 
pro práci roku 2005. 
 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: --- 
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Číslo úkolu:    B.12/S8        
Název úkolu:  Rozbor vztahů mezi přírodně krajinářskou hodnotou území 

a jeho atraktivitou  
Doba řešení:   Leden - únor 2004   
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu   
Garant MMR:   Ing. Markéta Zajícová   
Garant ÚÚR:   Ing. Igor Kyselka CSc.   
Řešitelé:    Ing.arch. Hana Šimková,Ph.D. 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:   Smlouva o dílo 
Konzultanti:    --- 
 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu bylo postižení vztahů mezi různorodými přírodně krajinářskými 
hodnotami území ČR a jejich atraktivitou a možným využitím pro cestovní ruch. První části 
(charakteristika a význam jednotlivých přírodně krajinářských faktorů pro cestovní ruch, 
metodika krajinářského hodnocení…) jsou více teoretické a byly sestavovány na základě 
zkušeností, odborné literatury a předchozích úkolů týkajících se krajinných hodnot a 
cestovního ruchu. Následující – praktická část, tj. vlastní krajinářská hodnocení vybraných 
územních obvodů i doporučení pro rozvoj cestovního ruchu v nich vycházejí především 
z turistických map a dalších materiálů o regionálních atraktivitách cestovního ruchu včetně 
internetových stránek příslušných oblastí.  
Podstatná část úkolu byla zpracována v roce 2003, na začátku roku 2004 byl úkol po dohodě 
se zadavatelem dokončen. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
U garantů MMR a ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Výstup může sloužit jako základ rozvojových strategií příslušných měst a mikroregionů, 
jakož i plánům péče a dalším rozvojovým materiálům zmíněných chráněných krajinných 
oblastí. Teoretická část výstupu může být použita jako teoretické východisko k dalším 
tématicky příbuzným analýzám a projektům. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:    
Plánovaná:  100 
Skutečná :   112  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity:  
--- 
Náklady na kooperaci:  
Smlouvy o dílo:         10 520,- Kč 
OOV:                          --- 
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Číslo úkolu:   B.13.1/S6  
Název úkolu:    Politika územního rozvoje - I. etapa 
Doba řešení:    Leden - duben 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,  

Mgr. Marek Chmelař,  Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Jaroslav Tušer,CSc. 

 a další pracovníci ústavu dle jednotlivých témat 
Oponenti:   ---  
Kooperanti:  Smlouva o dílo 
Konzultanti:   --- 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem bylo  vypracovat vyhodnocení územních důsledků vyplývajících ze shromážděných 
podkladů v mezinárodních celostátních a nadregionálních souvislostech a pracovní znění 
návrhu PÚR, vycházející jak z výše uvedeného vyhodnocení, tak ze schváleného věcného 
záměru stavebního zákona a z aktuálního návrhu paragrafovaného znění nového stavebního 
zákona.   
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Vyhodnocení územních důsledků vyplývajících ze shromážděných podkladů v mezinárodních 
celostátních a nadregionálních souvislostech; pracovní znění návrhu Politiky územního 
rozvoje. Podklady jsou k dispozici u zpracovatele a zadavatele.  
 
Využitelnost výstupu: 
Pro zadání II.etapy prací. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zadat II.etapu řešení. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 5 500   
Skutečná: 3 591  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
Vzhledem k nedostatku kapacity ústavu byly některé analytické práce přesunuty až do druhé 
etapy řešení. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: 31 500,- Kč 
OOV:                          --- 
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Číslo úkolu:   B.13.2/S6  
Název úkolu:    Politika územního rozvoje – II. etapa 
Doba řešení:    Duben - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel:    Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:   Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:   Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,  

Mgr. Marek Chmelař,  Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Jaroslav Tušer,CSc.

 a další pracovníci ústavu dle jednotlivých témat 
Oponenti:    --- 
Kooperanti:  Smlouva o dílo 
  OOV 
Konzultanti:    --- 
 
 
  
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem této etapy bylo v souladu s usnesením vlády ČR č. 321 ze dne 7.4.2004 dopracovat 
vyhodnocení územních důsledků, vyplývajících ze shromážděných podkladů 
v mezinárodních, celostátních a nadregionálních souvislostech, zpracovat 1.znění výkresu 
střetů a problémů a pracovní znění určených kapitol návrhu Politiky územního rozvoje. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 

1. Pracovní znění vybraných kapitol  Politiky územního rozvoje 
2. návrh Výkresu střetů a problémů 
3. projednání osnovy a dále kapitol „Urbanizační osy, oblasti a centra“ a „Priority 

udržitelného rozvoje celostátního významu“ v řídícím a konzultačním výboru; 
vypořádání připomínek . 

Materiály jsou k dispozici u zpracovatele a zadavatele a dále na intranetové adrese, 
přístupné členům konzultačního výboru.   

 
Využitelnost výstupu: 
Pro další práce na dokumentu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zpracovat celý návrh dokumentu a jako celek předložit konzultačnímu výboru. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 8 700 
Skutečná: 5 814  
 
Zdůvodnění rozdílu: 
Vzhledem k nedostatečné kapacitě řešitelů musel být úkol zpracován jejich zvýšeným úsilím 
a částečně byl původně zamýšlený rozsah prací po dohodě řídícího výboru zredukován. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: 629 179,- Kč 
OOV:       4 100,- Kč 
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Číslo úkolu:    C.1/S7 
Název úkolu:                         Publikace Regenerace panelových sídlišť a podporovaného 

bydlení – katalog příkladů (v angličtině) 
Doba řešení:    Duben - prosinec 2004 
Charakteristika úkolu:  Publikace  
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.  
Řešitelé:    Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    --- 
Konzultanti:   Mgr. Jaroslav Kubečka 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu je prezentace vybraných příkladů zrealizovaných projektů regenerace 
panelových sídlišť a podporovaného bydlení s využitím státních dotací pro prezentaci ČR na 
evropské konferenci ministrů v březnu 2005 v Praze.   
Publikace je rozdělena na tři části. První část se zaměřuje na příklady následujících programů 
- Program regenerace panelových sídlišť, Program poskytování finanční podpory na opravy 
vad panelové výstavby „havárie“ a Program „panel“ – opravy, modernizace a regenerace 
panelových domů.  
Druhá část publikace je zaměřena na příklady z Programu výstavby podporovaných bytů – 
chráněný byt, byt na půl cesty a domy s pečovatelskou službou.  
Ve třetí části publikace jsou příklady z Programu podpory výstavby nájemních bytů a 
technické infrastruktury.  
Publikace byla v prosinci 2004  předána do tisku a  v únoru 2005 distribuována. Současně je 
zhotovena prezentace publikace na www ÚÚR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 

- publikace v angličtině „State Aid Programmes in the Housing Sector – catalogue of 
examples“ (Programy státní podpory  oblasti bydlení – katalog příkladů), 168 str., 500 
výtisků; publikace bude předána městům, které poskytly podklady, povinným 
institucím, knihovně ÚÚR a zadavateli; 

- internetové stránky ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Publikace přispěje k prezentaci Odboru bytové politiky MMR a zvýší tak informovanost 
o dané problematice. Bude hlavně použita k informování o ČR na evropské konferenci 
ministrů.   
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zkušenosti s přípravou publikace budou využity při zpracování dalších publikací. 
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Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1200  
Skutečná:   875  
 
Zdůvodnění rozdílu: 
Důvodem úspory plánovaných hodin na úkol byly dobrá spolupráce a poskytnutí kvalitních 
podkladů ze strany jednotlivých oslovených měst. 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo: --- 
OOV: -- 
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Číslo úkolu:   C.2/S7        
Název úkolu: Fotografie výstavbových akcí  realizovaných za pomoci 

dotací MMR do bydlení s doprovodným textem 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2004  
Charakteristika úkolu:  Publikace 
Zadavatel:    Odbor bytové politiky MMR  
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka  
Garant ÚÚR:   Ing. arch. Hana Halasová  
Řešitelé:   Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Mgr. Robert Veselý 
Oponenti:   --- 
Kooperanti:    ---    
Konzultanti:    --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Zabezpečování fotografií z vybraných realizovaných staveb pro bydlení, pro které byla 
využita státní dotace. Fotodokumentace bude využívána pro prezentaci v tisku, na 
konferencích, výstavách apod.  
Fotografie byly pořizovány fotografováním vybraných staveb (nájemní byty, podporované 
byty, domy s pečovatelskou službou, regenerace sídlišť a opravy, modernizace a regenerace 
panelových bytových domů)  pracovníky ÚÚR. Kromě toho byla oslovena i některá města a 
obce, se kterými ÚÚR spolupracuje a využity jejich materiály. Výběr lokalit pro 
fotografování probíhal v koordinaci s úkolem C.1/S7 Publikace „Programy státní podpory 
v oblasti bydlení – katalog příkladů v angličtině“. 
Fotografie s doprovodným textem byly předány ve třech ucelených tištěných sériích (červen: 
z 5 měst/obcí za 12 výstavbových akcí, září: z 5 měst/obcí za 6 výstavbových akcí, prosinec: 
ze 3 měst/obcí za 6 výstavbových akcí). V závěru bylo předáno CD + tištěná verze  
s kompletní dokumentací. 
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: 
Podklad umožňuje základní orientaci pro posouzení realizace dokumentovaných akcí. Ze 
vznikající databáze je možno vybrat objekty pro další specifickou prezentaci. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat v úkolu, to je přejít na stálou činnost ústavu, aby mohl být vytvořen rozsáhlejší 
archiv akcí se základní charakteristikou objektů. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 800  
Skutečná:  771  
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
Náklady na kooperace: 
Smlouvy  o dílo: --- 
OOV:                 --- 
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Číslo úkolu:   Ú 46 
Název úkolu:   Správa informačních a komunikačních technologií 
Doba řešení:   Leden - prosinec 2004 
Charakter úkolu: Interní úkol  
Zadavatel:   ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Ing. Petr Hladiš 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Robin Heneš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  

Ing. Monika Nováková 
Oponenti:  --- 
Kooperanti:  Smlouva o dílo 
Konzultanti:  --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Koncepce nákupu informačních a komunikačních technologií. Zabezpečení nákupu, 
zprovoznění, údržby, oprav, reklamací a vyřazování. Školení uživatelů. Návrh interních 
norem. Sledování účelného využívání informačních a komunikačních technologií, příprava 
podkladů pro rozpočet, specifikace objednávek, finanční kontrola a evidence. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Evidence informačních a komunikačních technologií. Softwarový audit. 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro řízení ÚÚR, kontrolní činnost. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zvýšit kvalifikaci zaměstnanců v oblasti IT a anglického jazyka.  
Průběžně inovovat zastaralé technologie. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách : 
Plánovaná: 3900 hodin 
Skutečná: 3900 hodin 
 
 
Zdůvodnění rozdílu: 
--- 
 
 
Náklady na kooperaci: 
Smlouvy o dílo:  65 331,- Kč 
OOV:  --- 
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Číslo úkolu:  Ú 63  
Název úkolu:   Konference k 10. výročí Ústavu územního rozvoje 
Doba řešení:   Srpen - říjen 2004 
Charakter úkolu:  interní úkol 
Zadavatel:   --- 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  pracovníci ústavu 
 
Oponenti:  --- 
Kooperanti:  OOV 
Konzultanti:  --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Prezentace desetileté činnosti Ústavu územního rozvoje. Na konferenci byli pozváni 
představitelé MMR, Jihomoravského kraje, města Brna, spolupracujících vysokých škol, 
ČKA a AUÚP, spolupracujících organizací ze Slovenské republiky, členové redakční rady 
časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Ve vystoupení jednotlivých referujících byla kladně 
hodnocena úloha a výsledky práce ústavu.    
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Konference, konaná 30.9.2004; zvláštní číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
 
Využitelnost výstupu: 
Propagace činnosti ústavu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR: 
Plánovaná: dle potřeby 
Skutečná: 402 hod. 
 
Zdůvodnění rozdílu čerpání kapacity: 
--- 
 
Náklady na kooperaci : 
Smlouvy o dílo:         --- 
OOV:                        2 100,- Kč 
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