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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 2007 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. 

Úkoly byly v roce 2007 zadávány především odborem územního plánování, dále pak odborem 
regionálního rozvoje, odborem bytové politiky, odborem realizace a rozvoje cestovního 
ruchu, odborem podpory bydlení, odborem územních vazeb a odborem řídícího orgánu SROP 
a JPD Praha ministerstva pro místní rozvoj. 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
V ROCE 2007 

 
2.1  NÁPLŇ PRÁCE  
 
Činnost ústavu byla v roce 2007 rozdělena do čtyř okruhů: 

A. Stálé činnosti 
B. Tematické úkoly 
C.  Publikační činnost 
D.  Interní úkoly 
 
Rozdělení skutečné kapacity podle činností 
 
            hodin % 
Skutečná  kapacita za r. 2007          76972 100 
z toho odpracováno:   
na úkolech A 38911 50 
na úkolech B 14981 19 
na úkolech C 1934 4 
na úkolech D* 10352 13 
režie provozní a hospodářská           10794 14 

 

* Do této skupiny jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních 
technologií, “Aplikace GIS“, „Vypořádání práv a povinností k pozemkům“ a dále režie 
k odborným činnostem. 
Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, 
na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, 
kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2008, 
kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do 
plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační 
složky a část kapacity pracovnic kanceláře ředitele. 
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2.1.1 Seznam úkolů 
(Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3) 
 
 
A. STÁLÉ ČINNOSTI 
 
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S8 Vedení knihovny, dokumentační činnost 
A.1.2/S8 Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
A.1.3/S8 Vydávání příručky celostátně platných limitů - nová 
A.1.3a/S8 Vydávání příručky celostátně platných limitů - dodatky 
A.1.4/S8 Dotčené orgány  
A.1.5/S8 Slovník územního plánování 
A.1.6/S8 Konzultační středisko k novému stavebnímu zákonu 
A. 2 Operativní úkoly 
A.2.1/S8 Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávu 
A.2.2/S8 Spolupráce s vysokými školami 
A.2.3/S8 Propagace 
A.2.4/S8 Integrovaný operační program – IOP 
A.2.5/S8 Soutěž „Zlatý erb“ 
A.2.6/S6 Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť 
A.2.7/S8 Celostátní konference OÚP 
A.2.8/S8 Strategické projekty 
A. 3 Zahraniční spolupráce-participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1/S8 Činnost národního střediska ESPON II 
A.3.2/S8 Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy 
A.3.3/S6 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ 
A.3.4/S8 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné mezinár. akt. 
A.3.5/S8 Činnost informačního střediska IFHP 
A.3.6/S8 Účast na akcích ARL vč. přeshraniční management 
A.3.7/S5 NUO HABITAT 
A.3.8/S8 OderRegio INTERREG III B Projekt (CADSES) 
A.3.9/S8 Projekt SPA-CE.NET 
A.4.1/S8 Evidence územně plánovací činnosti 
A.4.2/S8 Portál územního plánování 
A.4.3/S8 Monitorování Sbírky zákonů 
A.4.4/S7 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
A.4.5/S7 Monitoring průměr. cen budované doprav. a tech. infrastruktury 
A.4.6/S7 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 
A.4.7/S7 Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie region. rozvoje 
A.4.8/S5 Monitoring komunálního bydlení  
A.4.9/S2 Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO 
A.4.10/S7 Monitoring mikroregionů v Jihomoravském kraji a strateg. plán. 
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B. TEMATICKÉ ÚKOLY 
 
B.1/S8 Politika územního rozvoje II. 
B.2/S6 Cestovní ruch a kulturní dědictví 
B.3/S8 Vyhodnocení vlivů územ. plánů na udrž. rozvoj území - metodika 
B.4/S8 Pořizování regulačních plánů - metodika 
B.5/S8 Vymezení zastavěného území – metodika  
B.6/S8 Metodika – postupy při územním rozhodování 
B.7/S8 Urbanistická studie rozvoje česko – slovenského příhraničí 
B.8/S7 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť 
B.9/S8 Metodika – pořizování ÚAP 
B.10/S8  Obec a územní plánování 
B.11/S8 Principy a pravidla územního plánování 
B.12/S8 Metodika – pořizování ÚAP 
B.13/S6 Rozbor a vyhodnocení projektů Priority 4 SROP 
B.14/S8 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybr. obnovitelných zdrojů 
 
 
 
C.  PUBLIKACE 
 
C.1/S5 Publikace – na vybrané téma OBP MMR 
C.2/S5 Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR  
C.3/S8 Čes./angl. příručka o ÚP 
 
 
 
 
 
 
D.  INTERNÍ ÚKOLY 

 
Ú 45 Správa informačních a komunikačních technologií 
Ú 46 Odborná režie 
Ú 47 Aplikace GIS 
Ú 48 Vypořádání práv a povinností k pozemkům 
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2.1.2 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů  
 
 
 
A.  STÁLÉ ČINNOSTI 
 
Úkol č.  Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno 
A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S8 4 845 775 200 
A.1.2/S8 5 550 888 000 
A.1.3/S8 1 205 192 800 
A.1.3a/S8 1 344 215 040 
A.1.4/S8 300 48 000 
A.1.5/S8 354 56 640 
A.1.6/S8 5 941 950 560 
A.2.  Operativní úkoly 
A.2.1/S8 1 253 200 480 
A.2.2/S8 104 16 640 
A.2.3/S8 34 5440 
A.2.4/S8 97 15 520 
A.2.5/S8 30 4800 
A.2.6/S6 156 24 960 
A.2.7/S8 241 38 560 
A.2.8/S8 31 4960 
A.3   Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1/S8 636 101 760 
A.3.2/S8 226 36 160 
A.3.3/S6 319 51 040 
A.3.4/S8 1 696 271 360 
A.3.5/S8 693 110 880 
A.3.6/S8 1 075 172 000 
A.3.7/S5 482 77 120 
A.3.8/S8 20 3200 
A.3.9/S8 420 67 200 
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4.1/S8 4 200 672 000 
A.4.2/S8 840 134 400 
A.4.3/S8 402 64 320 
A.4.4/S7 1 371 219 360 
A.4.5/S7 780 124 800 
A.4.6/S7 314 50 240 
A.4.7/S7 994 159 040 
A.4.8/S5  2 121 339 360 
A.4.9/S2 336 53 760 
A.4.10/S7 501 801 160 
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B. TÉMATICKÉ ÚKOLY 
 
Úkol č.  Pracovníci ÚÚR hodin Zaokrouhleno v Kč 
B.1/S8 7 630 1 220 800 
B.2/S6 1 029 164 640 
B.3/S8 807 129 120 
B.4/S8 267 42 720 
B.5/S8 316 50 560 
B.6/S8 528 84 480 
B.7/S8 572 91 520 
B.8/S7 1 184 189 440 
B.9/S8 337 53 920 
B.10/S8  328 52 480 
B.11/S8 581 92 960 
B.12/S8 706 112 960 
B.13/S6 96 15 360 
B.14/S8 600 96 000 
 
 
C.  PUBLIKACE 
 
Úkol č.  Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno 
C.1/S5 763 122 080 
C.2/S5 810 129 600 
C.3/S8 361 57 760 
 
 
 
 
D. INTERNÍ ÚKOLY 
 
Úkol č.  Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno 
Ú 45 4 264 68 240 
Ú 46 3 629 580 640 
Ú 47 1 506 240 960 
Ú 48 953 152 480 
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2.1.3 Struktura odběratelů 
V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména 
prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a 
samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební 
úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady). V  souvislosti s činností 
Konzultačního střediska se značně zvýšila komunikace s odbornou veřejností. 
V roce 2007 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně (oponentní 
posudky, hodnocení diplomových prací, účast na vybraných akcích atd.), s Fakultou 
architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných akcích, oponentní posudky, kurzy zvláštní 
odborné způsobilosti), Ekonomicko správní fakultou MU v Brně  (přednášky). 
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  
 
 
Organizační schéma k 1.1. – 31.12.2007 
 
 
 
 

 
                                             
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2007 činil 44 osob. 
 
 
 
 
 

Ředitel 
(1) 

Kancelář ředitele  (2) 

Oddělení studijní a 
dokumentační 

(10) 

Oddělení informací  
o územním rozvoji 

(10) 

Oddělení územního 
rozvoje 

(16) 

Skupina pro ekonomiku a provoz (6) 
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2.2.2 Personální obsazení  
 
V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří byli zaměstnanci ÚÚR 
k 31.12.2007 

 
    Ředitel: 

• Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ  

 

 

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

specializace: řešení odborných úkolů, zaměřených především na sociální plánování  
a právo, komplexní zajišťování bezpečnosti práce, agenda vypořádání práv a povinností   
k pozemkům 

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

Oddělení studijní a dokumentační: 

• PhDr. Lenka  JEŽKOVÁ  - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy 
specializace: dokumentační a rešeršní práce 

• 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 

• Ing. Jiří KOČENDA - překladatel 
specializace: odborný překladatel, dokumentační 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  

• 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 

• Mgr. Robert VESELÝ - referent státní správy a samosprávy 
specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů a měst, 
šéfredaktor časopisu 
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Oddělení územního rozvoje: 
• Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D. - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy 
    specializace: územní plánování - technická infrastruktura, cenová a daňová politika, 

bytová politika 
• Ing. arch. Pavla BALABÁNOVÁ, CSc. - referent státní správy a samosprávy 
   specializace:konzultační a poradenská činnost, územní plánování - dotační podpory a ÚPP 
• RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy 
   specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch 
• Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy 

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

specializace: rozvoj bydlení, bytová politika 
• PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie 
města a venkova, demografie  

• 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. Ludmila ROHREROVÁ - referent státní správy a samosprávy 
specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, 
bytová politika 

• Ing. Naděžda ROZMANOVÁ - referent státní správy a samosprávy 
specializace:konzultační a poradenská činnost pro úřady územního plánování a odbornou 
veřejnost, spolupráce na řešení metodik, v oboru ÚP sledování právních předpisů 

• Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ -  referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových 
sídlišť 

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

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

 
 
Oddělení informací o územním rozvoji: 

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

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

• Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ -  referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - legislativa;  bydlení a bytová politika, grafika www,  
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• Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií 
specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh 

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

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

• Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy 
   specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS  
• Ing. Monika NOVÁKOVÁ - referent státní správy a samosprávy 
   specializace: evidence informačních a komunikačních technologií, koordinace jejich 

účtování, publikace výsledků činnosti ÚÚR na www 
• Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy 

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

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

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

specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a administrativní práce 
 
 
 
 
 
Skupina pro ekonomiku a provoz 
 
• Miluše ČERNÁ - administrativní  a spisový pracovník 

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

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

• Ivana HENEŠOVÁ - domovník  
• Alena LÁTALOVÁ - personalista 

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

specializace: účetnictví, styk s ČNB  
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2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2007 
 
2.3.1  Základní hospodářské ukazatele 
 
Období  
2007 
KAPITOLA:  
317 v tis. Kč 
  

Ukazatel 
  
  

Rozpočet 2007 Skutečnost           
2007 

% plnění 
schválený po změnách 3:2 

1 2 3 4 

 Běžné výdaje celkem 27 027 29 037 28 707,85 98,90 

 v tom:     
 - neinvestiční nákupy a související výdaje 
                celkem          26 794 28 804 28 474,85 98,90 

z toho :     

 - platy zaměstnanců a ost. platby 12 070 12 070 12 065,95 100,00 

 v tom: - limit prostředků na platy 11 633 11 633 11 631,75 100,00 
- ostatní platy za provedenou                    
   práci 
                                        

   437 437 434,20 99,40 

- povinné pojistné 
 

4 224 
- 4 224 4 076,01 96,50 

- ostatní nákupy a výdaje 
 10 500 12 510 12 332,89 98,60 

- příděl FKSP      233      233      233,00 100,00 

 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0 

 Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0 
 Kapitálové výdaje celkem: 5 300 5 300 5 297,68 100,00 
 v tom: - systémové dotace 5 300 5 300 5 297,68 100,00 
 Limit počtu zaměstnanců 45 45 45 100,00 
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 2 194,04 156,70 

 
 
 
 
Prostředky byly čerpány především na seskupení položek politika územního rozvoje, 
dokumentační a vydavatelská činnost, zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky 
údržba   byly provedeny výměny oken v bytech ing. Konečného a pí Halačkové, výměna 
zastaralého plynového kotle a oprava komína v bytě pí Halačkové, havarijní opravy 
v prostorách budovy ÚÚR, kde sídlí prodejny Tipa Opava a Aviko Brno. Z položky 5192-
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly uhrazeny náklady soudního řízení na 
základě rozhodnutí Krajského soudu Praha č.j. 24 Co 161//2007. Jednalo se o soudní spor o 
pozemek, u kterého nebyl ÚÚR úspěšný.  
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2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů  
 
Kapitálové výdaje 
V roce 2007 byly prostředky čerpány takto:                 

          
 
                                                                                                                                     v tis. Kč 

Položka  Původní 
rozpočet 

Rozpočet  
po úpravě Čerpání 

6111 Programové 
vybavení 

1 900 2 690 2 690 

6113 Nehmotné 
produkty 

- - - 

6122 Stroje, přístroje 
a zařízení 

1 100 1 236 1 235 

6125 Výpočetní 
technika 

2 300 1 374 1 372 

Celkem  5 300 5 300 5 297 
 

 
 
 
 

V roce 2007 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového 
vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na 
grafická a mapová vyjádření. Byl pořízen zálohovací a archivační systém, rozšířen kamerový 
systém ve vstupních prostorách ÚÚR a provedena technická rekonstrukce zasedací místnosti 
vč. klimatizace. 
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Běžné výdaje   

                                                                                                                                     v tis. Kč 

 
Seskupení položek Původní 

rozpočet 
Rozpočet 
upravený 

Čerpání 
 

INKA 
Praha 

501 Platy zaměstnanců  11 633 11 633 11 631,75  
502 OOV     437     437        

434,20 
 

503 Povinné pojištění 4 224 4 224      
4 076,01 

0 

50 Celkem 16 294 16 294 16 141,96  
513 Nákup materiálu - 660 657,26  
514 Finanční výdaje -   10      1,33  
515 Nákup vody, energie 

+ PHM 
- 690 661,77  

516 Nákup služeb 8 700 9 025 9 005,18            0 
517 
519 

Ostatní nákupy 
Neinv.přísp. a 
náhrady 

1 800 
- 

1 870 
   235 

1 762,88 
    234,19 

 

51 Celkem  10 500 12 490 12 322,61  
534 Příděl FKSP 233 233 233,00  
536 Kolky  - 10      0,63 0 
536 Poplatky - 10      9,63  
53 Celkem  233 253 243,26  

5  běžné výdaje – c e l k e m  27 027 29 037 28 707,8
4 

 

 z toho :     
 seskupení 51 + 53 
        seskupení 51+53-
FKSP 

10 733  
10 500 

12 743 
12 510 

12 565,87 
12 332,87 

0 
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Mzdové prostředky 
 
Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2007 dle výkazu Práce- 2-O4 
 

Ukazatel Jednotka Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Skutečnost 

Průměrný přep. počet pracovníků os. 45 45 44 

Přepočtený stav k 31.12.2007 os. 45 45 44 

Platy zaměstnanců a ostatní 
platby 
z toho: 

 
tis. Kč 

            
12 070 

  
12 070 

 
12 065,95 

Platy zaměstnanců tis. Kč 11 633 11 633          11 631,75 

Ostatní platby tis. Kč     437                     437              434,20 

Průměrný plat Kč 21 542          21 542 21 40 
 
 
 
 
 
 
Tvorba příjmů v tis. Kč 
- příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, publikací, 

příspěvky na konferenci) 
397,41 

- příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor 1.1223,66 
- příjmy z pronájmu pozemku 3,48 
- příjmy z prodeje pozemků 540,65 
- příjmy z prodeje hmotného investičního majetku 26,10 
- příjmy z úroků 0,49 
- ostatní nedaňové příjmy 2,25 

 

Celkem 2.194,04 
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3.  Výsledky kontrol provedených za rok 2007 
 

3.1. Kontroly vnější 
 
 
1)  
V termínu 24. - 25. 5. 2007 byl proveden metodický dohled pracovníky oddělení finančních 
služeb MMR.  Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly zjištěny významné nedostatky 
ani závady. 
Dále pak proběhla následná kontrola opatření k odstranění zjištěných nedostatků z provedené 
kontroly u ÚÚR Brno za období od l. 7.2003 do 31.3.2006 odborem kontroly MMR. 

 
 
  
2)   
Dne 17. 12. 2007 byla provedena pracovníky Samostatného oddělení interního auditu MMR 
kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci vnitřního provozního a finančního 
řízení organizace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. § 29 odst. 5 a § 30 odst. 7 o finanční 
kontrole ve veřejné správě.  
 
 
3.2. Vlastní prověrky 
 
V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny prověrky pokladny, nákupu softwaru 
a prověřeny namátkově položky v seskupení 516 . 
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PŘÍLOHA  1 
k výroční zprávě za rok 2007 

 
Seznam publikací 2004 - 2007 

 
 
 
 
 
 



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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2005 
 
 

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

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

• Vesnice – rozvoj vesnice 2000 
Ludmila Kašparová a kolektiv 
 

• Nové stavby pro venkov (tištěná verze) 
Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv 
 

• Podpora regenerace panelových sídlišť – informační leták 2005 
Autorský kolektiv ÚÚR a MMR  
 

• Časopis Urbanismus a územní rozvoj: čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
přílohy:  
1/2005  Proměny středoevropského prostoru (Sborník z mezinárodní konference AÚUP)  
2/2005  Strategie udržitelného rozvoje české republiky  
3/2005  Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu  
5/2005  Venkov – jeho proměny a územní plánování (Sborník ze semináře AÚUP v Telči) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2006 
 
 

• Podporované byty 
Autorský kolektiv ÚÚR a MMR  

 
• Dotčené orgány v procesu územního plánování 

Miriam Blažková  
 

• Principy a pravidla – internetová prezentace 
Autorský kolektiv ÚÚR  

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

přílohy:  
1/2006   Nový stavební zákon o územním plánování a stavební řádu 
2/2006  Závěry neformálního jednání ministrů v Bristolu o udržitelných sídlech v Evropě 
3/2006   Politika územního rozvoje České republiky 
4/2006  Přehled pořizovatelské praxe 2001 - 2005 
5/2006  Ochrana před povodněmi a plánování 
5/2006  Venkov II – sídla a krajina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2007 
 
 

• Územní plánování v České republice 2007 
Town and Country Planning in the Czech Republic 2007 
Hana Halasová – Vlasta Šilarová 

 
• Obec a územní plánování  - internetová prezentace     

Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon 
 Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a odboru územního plánování Ministerstva pro místní 
 rozvoj 

 
• Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - internetová prezentace 

Marie Polešáková a kolektiv 
 
• Limity využití území 

Vladimír Hyvnar a kolektiv 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj: čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

               
 

   ÚSTAV  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 2  
k výroční zprávě za rok 2007 

 
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen zákona) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 
2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva 
fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen pokynu) zveřejňuje Ústav územního rozvoje 
výroční zprávu za rok 2007 o své činnosti v oblasti poskytování informací. 
 

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

9 

 

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

0 

 

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

– 

 

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

– 

 

 

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

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

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=106/1999
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/2D7A4E5AB4E0BFE9C125695E0034770E?opendocument
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/2D7A4E5AB4E0BFE9C125695E0034770E?opendocument
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/2D7A4E5AB4E0BFE9C125695E0034770E?opendocument
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PŘÍLOHA 3  

k výroční zprávě za rok 2007 
 
 

Hodnocení úkolů za rok 2007 
 
 
 
 
 

 



Číslo úkolu: A.1.1/S8 
Název úkolu:  Vedení knihovny, dokumentační činnost 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  PhDr. Lenka Ježková 
Řešitelé:  Ivana Divišová, Miroslava Dosedlová, Ing. Jiří Kočenda, 

 (od 1.8.2007), Ing. Petr Martykán, Ing. Ludmila Rohrerová, 
 PhDr. Marta Severová  (do 30.6.2007), Mgr. Robert Veselý 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Provoz odborné knihovny pro potřeby pracovníků ÚÚR, MMR, veřejné správy a odborné 
veřejnosti. Průběžné doplňování záznamů do databáze všech nových publikací a vybraných 
článků z odebíraných periodik. Poskytování dalších služeb dle požadavků čtenářů (překlady, 
vyhledávání v databázi, konzultace, kopírování, skenování, vyřizování výpůjček 
zaměstnanců v Moravské zemské knihovně, výpůjčky prostřednictvím meziknihovní 
výpůjční služby). 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Stěžejním výstupem je databáze přístupná v knihovně i na internetu. Přírůstky databáze 
„Novinky“ vycházejí měsíčně  tištěné (k dispozici v knihovně) nebo na webových stránkách 
knihovny. 6x ročně vychází „Výběr z databáze knihovny ÚÚR“ jako samostatná příloha 
časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Pololetní zprávy jsou v archivu ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Veškeré výstupy slouží k plnění pracovních povinností zaměstnanců ÚÚR, k vyřizování 
požadavků MMR, pracovníkům veřejné správy a potřebám odborné veřejnosti, zejména 
studentům vysokých škol. Knihovna s celorepublikovou působností poskytuje konzultační a 
poradenskou činnost na základě požadavků osobních, telefonických nebo zasílaných 
elektronickou poštou. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Aktualizace prezentace knihovny na webových stránkách s doplněním návodu na 
vyhledávání v databázích. Rozšíření záznamů dokumentů v databázi o elektronické zdroje. 
Pokračování v retrospektivním ukládání starých knih do databáze. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná: 5300  
Skutečná:  4845  

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na:  
OOV: 17 000,- Kč 
Smlouva o dílo:  --- 



Číslo úkolu: A.1.2/S8 
Název úkolu:  Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Tamara Blatová, Ivana Divišová, Ing. arch. Lubor Fridrich,  

Ing. Alena Navrátilová, Ing. Monika Nováková 
Konzultanti: redakční rada  
Oponenti: --- 
Kooperace: Mgr. František Maršálek 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Vydávání odborného periodika pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou 
veřejnost pro obory územní plánování, regionální politika, bydlení a cestovní ruch. Časopis 
je od roku 2006 recenzovaným periodikem v rubrice Názory a diskuse, a to pro vybrané 
články splňující vědecká a odborná kritéria. Časopis má zpracovánu metodiku recenzního 
řízení. Recenzovaná část rubriky je v časopise vyznačena.  
Bylo uskutečněno šest jednání redakční rady. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Šest pravidelných čísel časopisu a tři mimořádné přílohy („Nové nástroje územního 
plánování“, sborník ze semináře v Českých Budějovicích, 29.–30. 3. 2007 – č. 3/2007; 
„Rozvojové oblasti a osy v dokumentech územního rozvoje vybraných zemí střední Evropy“ 
– č. 5/2007; „Rejstřík 2007, U&ÚR“ – č. 6/2007). Součástí časopisu jsou pravidelné přílohy 
Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a Výběr z databáze knihovny ÚÚR. Za celý 
rok 2006 byly uveřejněny tři recenzované články, v č. 2/2007, č. 3/2007 a č. 6/2007. Číslo 1 
bylo z větší části monotematické, věnované politice soudržnosti v novém programovém 
období EU 2007–2013. Číslo 2 bylo také z větší části monotematické, věnované tématu 
bydlení. V rámci čísla 3 byly mj. zveřejněny příspěvky, které byly předneseny 6. 3. 2007 na 
semináři „Koncepce dopravy v ČR“, který proběhl v rámci prací na PÚR ČR 2008.  
Náklad je 1600 ks, z toho cca 1300 výtisků je zdarma rozesíláno na ústřední, regionální a 
obecní orgány veřejné zprávy a na vysoké školy. Obsah jednotlivých čísel se aktuálně 
zveřejňuje na webových stránkách ÚÚR a plný obsah čísel se uveřejňuje s půlročním 
zpožděním. 
 
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 usilovat o příspěvky vhodné k zařazení do recenzního řízení. Nadále se snažit o 
vyvážený podíl jednotlivých oborů. Pokračovat v prezentaci časopisu na internetových 
stránkách ústavu. 
 
 
 



Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 4700  
Skutečná:  5550 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  

Práce na mimořádných přílohách. Jednotlivá čísla v roce 2007 byla rozsáhlejší než 
v předešlých letech. 
 
 
Náklady na : 
OOV:  147 030,- Kč 
Smlouva o dílo:  10 370,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.1.3/S8 
Název úkolu:  Vydání nové příručky celostátně platných limitů 
Doba řešení:  Leden - květen 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Vladimír  Hyvnar 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  

Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová,  
Ing. Marie Polešáková,  Ph.D., Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: Vybrané limity specifických oblastí byly konzultovány 
s odbornými pracovníky MŽP, MZe, MPO, MD, SÚJB, SÚRO, 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Krajské hygienické stanice 
a specialisty dopravy, veterinární ochrany, požární ochrany atd.    

Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. Jiří Fait, RNDr. Ladislav Moučka, Ing. Stanislav Prokeš 

 
 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu bylo vydání nové příručky „Limity využití území“ v návaznosti na 
schválení nového stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek  (tištěná a digitální verze). 
Příručka byla připravena ve spolupráci s již osvědčeným kolektivem pracovníků ÚÚR a 
vybraných odborných specialistů rezortů a dalších organizací. Časový harmonogram byl 
částečně ovlivněn definitivním schválením prováděcích vyhlášek, termíny dle zadávacího 
listu však byly dodrženy.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem úkolu bylo vydání zcela nové příručky v tištěné podobě a její převod na www 
stránky ústavu. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Nová příručka byla zaslána MMR, všem krajským úřadům, ORP, stavebním úřadům, 
odborným knihovnám a zájemcům z řad projektantů a odborné veřejnosti. Výtisky jsou 
rovněž k dispozici v knihovně ÚÚR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Vzhledem k tomu, že příručka je koncipována na základě dlouhodobých a osvědčených 
zkušeností, není v současné době potřeba přijímat žádná nová doporučení. Jen v průběhu její 
aktualizace bude třeba navazovat další kontakty se specialisty některých odborných 
organizací, to však bude trvalým průběžným úkolem. 
 
 
 
 
 
 



Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2500  
Skutečná:  1205 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Kapacita plánovaných hodin nebyla dočerpána vzhledem k tomu, že byl zjednodušen dříve 
velmi pracný a časově náročný způsob převodu na www stránky ÚÚR. 
 
Náklady na:  
OOV: 4 000,- Kč 
Smlouva o dílo:  5 000- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.1.3a/S8 
Název úkolu:  Aktualizace příručky celostátně platných limitů  
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Vladimír  Hyvnar 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc., Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl,  

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Marie Tomíšková 
Konzultanti: Odborníci MŽP,  MZe a Krajské hygienické stanice. 
Oponenti: --- 
Kooperace: 
 
 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu byla aktualizace základní příručky „Limity využití území“ formou dodatků 
v návaznosti na obsahové změny nových a novelizovaných předpisů. Cíl byl naplněn 
spoluprací s odborníky příslušných rezortů a organizací, jichž se změny v právních 
předpisech týkaly. Bylo využito obvyklých postupů. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem plnění úkolu bylo vydání Dodatku č. 1 a 2 k základní příručce, a to v tištěné 
podobě, a dále jejich zakomponování do digitální podoby příručky vedené na www stránkách 
ústavu. 
 
Využitelnost výstupu:  
Dodatky č. 1 a 2 byly zaslány na MMR, všem krajským úřadům, ORP, stavebním úřadům, 
odborným knihovnám a zájemcům z řad projektantů a odborné veřejnosti. Výtisky jsou 
rovněž k dispozici v knihovně ÚÚR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro další plnění úkolu, který je řešen průběžně, není třeba přijímat žádná nová opatření ani 
doporučení. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1500  
Skutečná:  1344 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 
 
 
Náklady na:  
OOV: 4 000,- Kč 
Smlouva o dílo:  --- 



Číslo úkolu: A.1.4/S8 
Název úkolu:  Dotčené orgány  
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Internetová prezentace nové publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“, 
kterou vydal ÚÚR v roce 2006.   
Tato internetová prezentace na webových stránkách ÚÚR byla v průběhu roku aktualizována 
v souladu s uváděním nových předpisů do praxe. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová prezentace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ z roku 2006.  
www stránka - http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588  
 
Využitelnost výstupu:  
Zveřejnění publikace na webu ÚÚR umožňuje pružné sledování změn v příslušných právních 
předpisech a rychlou orientaci v problematice působností a pravomocí DO v procesech 
územního plánování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Aktualizace www stránky 1x čtvrtletně. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600  
Skutečná:  300 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Z původně stanovených 600 hodin byla v roce 2007 vyčerpána polovina (300 hodin) z 
důvodu zjednodušení prací na internetových prezentacích výstupu úkolku (na webu ÚÚR), tj. 
místo časově náročných tabulek ve formátu „xhtml“ byl použit formát „pdf“.  
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 

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


Číslo úkolu: A.1.5/S8 
Název úkolu:  Slovník územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jana Hurníková 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Doplňovat a průběžně aktualizovat katalog termínů územního plánování včetně jejich 
definic. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová prezentace: http://www.uur.cz/slovnik2/ 
Vyhledávání dle počátečního písmene, textového řetězce, zdroje či oboru, tisk definic. 
 
Využitelnost výstupu:  
Informace pro veřejnost, zejména odbornou. Orientace v pojmech nového stavebního práva 
účinného od 1. 1. 2007. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Vložit úvodní informace o slovníku ÚP na jeho webovou stránku. 
Nahradit definice ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů definicemi v případě 
jejich novel. 
Aktualizovat definice z jiných právních předpisů, vkládat definice z odborných zdrojů.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600   
Skutečná:  354 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: 
V roce 2007 byla garantka úkolu za ÚÚR angažována na jiných úkolech, spojených 
zejména se zaváděním předpisů nového stavebního práva do praxe. Zadání úkolu v roce 
2007 však bylo splněno. Pro rok 2008 se na tento úkol plánuje snížení hodinové kapacity. 
 
Náklady na:  
OOV:   --- 
Smlouva o dílo:  --- 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/slovnik2/


Číslo úkolu: A.1.6/S8 
Název úkolu:  Konzultační středisko k novému stavebnímu zákonu 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor podpory bydlení MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Pavla Balabánová,  

Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 
Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková,  
PhDr. Ludmila Kašparová,Ing. František Nantl,  
Ing. Monika Nováková,Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Marie Tomíšková,  
Ing. arch. Jaroslav Tušer,CSc., Ing. arch. Josef Špaček, CSc., I 
ng. arch. Naděžda Rozmanová  

Konzultanti: Odbor stavebního řádu MMR, odbor územně a stavebně správní 
MMR, oddělení koncepční a metodické OÚP MMR, oddělení změn 
v území OÚP MMR 

Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Poskytování a koordinace konzultační a metodické pomoci krajským úřadům, úřadům 
územního plánování, stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají z nového 
stavebního zákona a souvisejících zákonů. Od srpna 2007 byl provoz konzultačního střediska 
omezen na poskytování pomoci krajským úřadům, které v rámci svého metodického vedení 
sjednocují uplatňování stavebního práva v činnosti  stavebních úřadů a úřadů územního 
plánování ve svých krajích.   
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Vypracované odborné odpovědi k obdrženým dotazům 
Pololetní zprávy o činnosti konzultačního střediska 
Vypracovaná odborná stanoviska, související s aplikací nového stavebního zákona 
Odborné odpovědi jsou zasílány tazateli, odborná stanoviska jsou zveřejňována na 
www.uur.cz, pololetní zprávy jsou uloženy u garantů úkolů na MMR a v ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstupy představují cennou odbornou pomoc zejména pro pracovníky orgánů územního 
plánování a stavební úřady. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol pokračuje v roce 2008. Z dosavadní činnosti vyplynul pro r. 2008 úkol „ 1 000 otázek 
k novému stavebnímu zákonu“. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  5941  

http://www.uur.cz/


Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na:  
OOV: 70 200,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.2.1/S8 
Název úkolu:  Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a 

samosprávu 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch. Zdenka Hladišová,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. arch. Hana Halasová, 
Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Vladimír Hyvnar,  
Mgr. Marek Chmelař, Mgr. Igor Najman, Ing. Monika Nováková, 
Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Eva Rozehnalová,  
Ing. arch. Jaroslav Tušer, Ing. arch. Naděžda Rozmanová.  
Mgr. Robert Veselý 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
V rámci tohoto úkolu pracovníci konzultují problémy, se kterými se na ně obracejí 
pracovníci veřejné správy, studenti apod. Do tohoto úkolu spadá také zpracování drobných 
písemných vyjádření na vyžádání, např. vyjádření pro MěÚ Kroměříž, týkající se správnosti 
postupu ve věci plánu likvidace dobývacího prostoru hliniště Vážany, vyjádření pro Správu 
CHKO Beskydy apod. V roce 2007 lze z větších akcí uvést např. aktivní účast pracovníků na 
Dnech malých obcí, na semináři, pořádaném MMR v Klatovech. Na vyžádání zpracovali 
pracovníci ÚÚR oponentní posudky pro WD – Regionální disparity pro MMR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Písemná vyjádření jsou k dispozici u zpracovatelů. 
 
Využitelnost výstupu:  
--- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Vzhledem k zájmu odborné veřejnosti byl úkol ponechán ve stálých činnostech ústavu i pro 
r. 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  1253 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na :  
OOV: 6 000,- Kč 
Smlouva o dílo:--- 
 



Číslo úkolu: A.2.2/S8 
Název úkolu:  Spolupráce s vysokými školami 
Doba řešení:  Leden - listopad 2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:   Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Marie Polešáková, Ph.D., 

Ing. Ludmila Rohrerová , Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. 
arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vzájemně prospěšná spolupráce. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Oponentní posudky, účast na odborných akcích apod. Přednášky na vybraná témata – např. 
k Politice územního rozvoje na ESF MU Brno. 
 
Využitelnost výstupu:  
Rozvoj oborů činnosti ústavu. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r. 2008. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  104 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.3/S8 
Název úkolu:  Propagace 
Doba řešení:  Duben - říjen  2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Hana Halasová, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zvýšení informovanosti veřejnosti o ústavu a MMR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Aktualizace informačního materiálu o ÚÚR, nově byla zpracována verze česko – německá. 
Přednášky a diskusní příspěvky na různých konferencích, seminářích apod., např. na 
konferenci „Pasívní domy“ v Brně. 
 
Využitelnost výstupu:  
--- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol byl zařazen do plánu práce i pro rok 2008. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  34 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: 
--- 

 
 
Náklady na:  
OOV:  2 200,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.2.4/S8 
Název úkolu:  Integrovaný operační program - IOP 
Doba řešení:  Březen - říjen 2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor  územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:  Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Alena Navrátilová,  

Ing. Monika Nováková, Ing. arch. Marie Tomíšková, 
 Ing. arch. Naděžda Rozmanová 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pomoc OÚP při formulování IOP, týkajících se podpory pořizování územně analytických 
podkladů a územních plánů. Požadované informace, posouzení atd. byly zadavateli 
poskytnuty. 

 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Podkladové materiály v ÚÚR a u garanta MMR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro výše uvedené IOP. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
    --- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  97 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.5/S8 
Název úkolu:  Soutěž „Zlatý erb“ 
Doba řešení:  Březen 2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu bylo vyhodnocení webových stránek měst a obcí soutěžících v rámci 
Zlatého erbu o udělení zvláštní ceny o nejlepší turistickou prezentaci. Bodové hodnocení 
proběhlo prostřednictvím webové aplikace. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
http://zlatyerb.obce.cz 
 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Udělení zvláštní ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na 
webových stránkách při soutěži Zlatý erb. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  30 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  

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

http://zlatyerb.obce.cz/


Číslo úkolu: A.2.6/S58 
Název úkolu:  Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť 
Doba řešení:  Květen - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly  
Zadavatel Sekce bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Ing.arch. Daniela Grabmüllerová, MBA 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Halasová, Ing. arch. Marie Tomíšková 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu bylo provést hodnocení projektů regenerace sídlišť, které byly součástí 
žádostí o dotace v r. 2007. Bylo využito dlouhodobých zkušeností z obdobných hodnocení 
projektů regenerace panelových sídlišť v letech 2001 – 2006.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výsledným výstupem úkolu byl tabulkový soubor (v MS Excel) s bodovým hodnocením 
jednotlivých projektů,  které  jsou  součástí žádostí o dotaci v rámci podprogramu „Podpora 
regenerace panelových sídlišť“, dále textová zpráva s vysvětlením způsobu hodnocení 
projektů, metodický výklad a zdůvodnění bodového hodnocení. 
Výstup je k dispozici u zadavatele a dále u garanta ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky  úkolu  byly připraveny jako jeden z podkladů k možnému využití  při  posuzování  
projektů  hodnotitelskou  komisí  MMR  a  při přidělení dotace na regeneraci panelových 
sídlišť ve smyslu  nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Obdobné posuzování  projektů  regenerace  sídlišť se předpokládá i v roce 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 140 
Skutečná:  156 

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



Číslo úkolu: A.2.7/S8 
Název úkolu:  16. konference o územním plánování a stavebním řádu 
Doba řešení:  Červen - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování  
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Silvie Juránková 
Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Miriam Blažková, 

Ivana Divišová, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  
Ing. arch. Jana Hurníková,  Ing. Alena Navrátilová, Zdenka Peťová, 
Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  Ing. arch. Eva Rozehnalová,  
Ing. arch. Naděžda Rozmanová,  Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc.,   
Ing. arch. Marie Tomíšková, Dana Vítková 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pomoc při organizačním zajištění konference dle požadavků zadavatele. 
V rámci organizačního zajištění proběhla příprava pozvánky na konferenci, konzultace se 
zástupci Kulturního centra v Ústí nad Orlicí, příjem závazných přihlášek, kontrola plateb 
účastnických poplatků, příprava materiálů, zajištění občerstvení, obědů, technického zázemí, 
příprava prezenční listiny a dalších potřebných podkladů. Dále byly řešeny operativní 
požadavky ze strany OÚP MMR. Zástupci ústavu a organizační tým se účastnil i samotné 
konference. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Zabezpečení činnosti organizačního garanta. 
Příspěvky přednášejících jsou uveřejněny na www.uur.cz. 
Informace o konferenci byla zveřejněna v časopise Urbanismus a územní rozvoj v čísle 
6/2007. 
 
Využitelnost výstupu:  
Materiály a informace z konference budou využívány pří plnění úkolů MMR jako ústředního 
správního úřadu územního plánování i stavebního řádu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Další konference se bude periodicky konat za dva roky, tzn. v roce 2009. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 350  
Skutečná:  241 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Skutečná kapacita v hodinách byla nižší z toho důvodu, že některé pracovnice, zabezpečující 
organizační a administrativní práce, nevykazují hodiny do odborných úkolů. 
 
Náklady na:  
OOV:  9 400,- Kč 
Smlouva o dílo:  --- 

http://www.uur.cz/


Číslo úkolu: A.2.8/S8 
Název úkolu:  Strategické projekty 
Doba řešení:  Červenec - září 2007 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Veronika  Supová 
Garant ÚÚR:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:  Ing. Alena Navrátilová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu mělo být prezentování PÚR ČR 2006 na mezinárodním jednání ke strategickým 
projektům. Toto jednání se neuskutečnilo, vyčerpaná kapacita byla věnována na konzultaci 
se zadavatelem a na přípravu prezentace v anglickém jazyce. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Viz výše 
 
Využitelnost výstupu:  
--- 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 50  
Skutečná:  31 

 
 

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



Číslo úkolu: A.3.1/S8 
Název úkolu:  Činnost národního kontaktního místa ESPON 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing.arch. Petr Kalivoda 
Garant ÚÚR:  Ing.arch. Lubor Fridrich 
Řešitelé:  PhDr. Ludmila Kašparová, Ing. Igor Kyselka, CSc., 

Ing. Petr Martykán,  PhDr. Marta Severová, 
 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Činnost národního kontaktního místa ESPON v souvislosti s probíhající přípravou projektů 
programu ESPON 2013. 
  
Výstup, dostupnost výstupu:  
Konzultace, propagace programu – časopis  U&ÚR, spolupráce na přípravě informačního 
letáku pro české potenciální projektové partnery, spolupráce na přípravě a realizaci semináře 
k programu ESPON 2013 (listopad 2007) prezentace tamtéž, zpracování podkladů pro 1-st 
Level Control (CRR) v souvislosti s prezentací na semináři ESPON Going Regional.          
Podpora účasti českých projektových partnerů v projektech programu ESPON 2013.   
 
Využitelnost výstupu:  
Souvisí s jednotlivými projekty programu ESPON 2013, a to jak ve formě pasivní (projekty 
může využívat široké spektrum relevantních subjektů), i aktivní (partnerská účast na 
projektech). Využitelnost je průběžná. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výsledky vyplývající z ukončených projektů se projeví v práci ÚÚR, zejména aktuálně 
v Politice územního rozvoje. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     636 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: 
V roce 2007   se v rámci program ESPON odehrávalo podstatně méně aktivit než v letech 
předchozích,  jelikož skončil program ESPON 2006 a vyhlášení prvních projektů programu 
ESPON 2013 proběhlo až začátkem  roku 2008. V rámci úkolu byly tedy prováděny 
konzultace, článek do časopisu, příprava a ukončení kontroly prvního stupně pro project 
ESPONu – seminář ESPON Going Regional a příprava a realizace příspěvku na listopadový 
seminář v Praze.  
 
Náklady na:  
OOV: 1 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 



Číslo úkolu: A.3.2/S8 
Název úkolu:  Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Martin Tunka, CSc. 
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Ing. František Nantl, Ing. Ludmila Rohrerová, 

PhDr. Marta Severová 
 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Činnost ÚÚR jako informačního střediska pro vlastní potřeby a potřeby MMR ve vazbě na a 
pro řešení požadavků těchto mezinárodních institucí – EU, OECD a Rada Evropy. 
 
Výstup, dostupnost výstupu 
Soustřeďování materiálů, zpracování anotací a rešerší, odpovědí na dotazníky a ankety. Podle 
potřeby zpracování podkladů, příp. překladů dle potřeb MMR, účast na konferencích a 
seminářích, zprávy do časopisu U&ÚR. 
Garant ÚÚR zpracovává za každé pololetí roku zprávu o činnosti na úkolu. Jednotlivé 
výstupy jsou dostupné u zpracovatele a zadavatele. 
 
Využitelnost výstupu:  
Zpracované materiály slouží MMR pro vykonávání jeho aktivit ve vztahu k EU, OECD a 
Radě Evropy (zejména CEMAT). Dále slouží pracovníkům MMR a ÚÚR při zpracování 
relevantních úkolů, zejména Politiky územního rozvoje. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Z důvodu zintenzivňujícího se zapojování ČR do fungování a aktivit EU a Rady Evropy lze 
předpokládat zvýšení činnosti v rámci úkolu v roce 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600  
Skutečná:  226 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Potřeba prací na tomto úkolu byla v průběhu roku nižší, než se předpokládalo při tvorbě 
zadávacího listu. Na základě relativně nízkého počtu vyčerpaných hodin v roce 2007 bude 
kapacita úkolu v roce 2008 snížena na 300 hodin. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 



Číslo úkolu: A.3.3/S6 
Název úkolu:  Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel: Odbor cestovního ruchu MMR 
Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 
Garant ÚÚR:  Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:   
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Redakce zprávy ze čtvrtého setkání pracovní skupiny  v Goteborgu, organizace a účast na 
čtvrtém pracovním setkání členů pracovní skupiny v Bulharsku, příprava a organizace další 
činnosti pracovní skupiny, spolupráce s IFHP. Oproti plánu nedošlo k setkání pracovní 
skupiny ve Velikém Tarnovu (BG), protože místní organizátoři nedokázali setkání 
zorganizovat tak, aby bylo možné poslat včas pozvánky. Jako náhradní řešení bylo zvoleno 
přesunutí tohoto setkání na jaro 2008 do Tivatu, Černá hora.  Ostatní vytčené cíle byly beze 
zbytku splněny. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Pololetní zprávy, archivované v ÚÚR. 
Využitelnost výstupu:  
Účast v pracovní skupině a její předsednictví významně zvyšují mezinárodní prestiž ÚÚR a 
přispívají k obohacení vědomostního potenciálu v oblasti cestovního ruchu a plánování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zachovat účast v pracovní skupině formou předsednictví po celou dobu jejího trvání do roku 
2009; zakončit činnost pracovní skupiny konferencí IFHP, pořádanou v roce 2009 v ČR. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 300  
Skutečná:  319 

 
 

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



Číslo úkolu: A.3.4/S8 
Název úkolu:  Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné 

mezinárodní aktivity 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Stálá činnost  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Miriam Blažková,  

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Jiří Kočenda,  
Ing. Petr Martykán, Mgr. Igor Najman, 
Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová,  
PhDr. Marta Severová, Ing. Jaromír Stejskal, Mgr. Robert Veselý, 
Mgr. Pavla Vieweghová 
 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pomoc při rozšiřování informací ze zahraničí pro odbornou veřejnost, získávání poznatků pro 
řešení dalších úkolů, udržování mezinárodních kontaktů v oborech činnosti ústavu. V roce 
2007 to byla například spolupráce s Instituut voor bouwrecht v Nizozemsku, na přípravě 
konference o územním plánování, konané v Haagu. V rámci úkolu byla rovněž pořízena řada 
odborných překladů a uskutečněno několik zahraničních pracovních cest na odborné akce. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Materiály v knihovně ÚÚR, překlady v ÚÚR a na MMR, pololetní zprávy o úkolu u 
zpracovatele a zadavatele. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro práci v ÚÚR, na MMR a pro rozvoj mezinárodní spolupráce. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r. 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 900  
Skutečná:  1 696 

 
 

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



Číslo úkolu: A.3.5/S8 
Název úkolu:  Činnost informačního střediska IFHP 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 
Garant ÚÚR:  Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:  Ing. Jiří Kočenda, Ing. Petr Martykán, Ing. Alena Navrátilová,  

Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Práce v byru a výkonném výboru IFHP, propagace činnosti IFHP, spolupráce s IFHP 
v otázkách územního plánování a urbanismu. Lze konstatovat, že všechny vytčené cíle byly 
beze zbytku splněny. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Pololetní zprávy, archivované v ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Účast v byru a výkonném výboru IFHP významně zvyšují mezinárodní prestiž ÚÚR a 
přispívají k obohacení vědomostního potenciálu v oblasti bydlení a územního plánování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zachovat členství v byru a výkonném výboru IFHP po celou dobu mandátu do roku 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 700  
Skutečná:  693  

 

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



Číslo úkolu: A.3.6/S8 
Název úkolu:  Účast na akcích ARL 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Petr Martykán, Mgr. Robert Veselý, 

PhDr. Marta Severová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. Zdeněk Přikryl 

 
 

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

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

• Aktivity navazující na projekt „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje 
vybraných evropských krajin podél řek“. 

• Zahájení prací a postupné naplňování Č-N a N-Č internetového slovníku termínů 
z oblasti územního plánování – po dohodě se zahraničním partnerem nebyly práce na 
slovníku v roce 2007 zahájeny. 
 

Výstup, dostupnost výstupu:  
• Publikace „Border-Free River Basins“ – publikace je dostupná v knihovně ÚÚR. 
• Příspěvek ve sborníku ze sympozia „Grenzraumentwicklung im Spiegel der Ereignisse“ 

(Drážďany, 19. 7. 2007). 
• Článek „Přeshraniční management říčních krajin“ v časopise Urbanismus a územní 

rozvoj 2007, č. 4. 
• Článek „Metropolitní regiony a územní soudržnost“ v časopise Urbanismus a územní 

rozvoj 2007, č. 5. 
• Zahraniční pracovní cesty – zápisy z cest byly předány MMR a vedení ÚÚR, dostupné 

jsou u řešitelů úkolu. 
 

Využitelnost výstupu:  
Průběžný kontakt s odborníky ARL přispívá k rozšíření vědomostního potenciálu na úseku 
územního plánování a regionálního rozvoje. 
Aktivity navazující na projekt „Přeshraniční management říčních krajin“ umožní zpřístupnit 
na internetu výsledky projektu odborné veřejnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pokračovat ve spolupráci s ARL a s odborníky ze střední Evropy v oblasti územního 
plánování a regionálního rozvoje. 
Zpřístupnit výsledky projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje 
vybraných evropských krajin podél řek“ na internetových stránkách ÚÚR. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  1 300  
Skutečná:   1 075  



 
Zdůvodnění rozdílu:  
Plánovaná kapacita nebyla čerpána v plné výši, protože v roce 2007 nebyly zahájeny práce 
na Č-N a N-Č internetovém slovníku termínů z oblasti územního plánování. 
 
Náklady na: 
OOV:  4 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.7/S5 
Název úkolu:  NUO - HABITAT 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor koncepce bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  Ing. Petr Martykán 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Byla aktualizována národní internetová stránka; zajímavosti byly stahovány ze stránek 
UNCHS (Habitat), přeloženy a prezentovány na www stránkách ÚÚR. 
Účast na Světovém dni Habitatu 2007 v holandském Haagu. Průběh konference na téma 
„Bezpečné město je správné město“ byl zveřejněn na www stránkách NUO-HABITAT i v 
časopise Urbanismus a územní rozvoj.  
Výběr příkladů Best practices byl průběžně překládán a jejich prezentace se zveřejňovala na 
www NUO-HABITAT. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Články v časopise Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy HABITAT.  
Informační www stránky UN-HABITAT - http://www.uur.cz/default.asp?ID=492  
 
Využitelnost výstupu:  
Především pro obce, investory, širokou veřejnost atd. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Udržovat a aktualizovat národní internetovou stránku. 
Zpracovávat články pro Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy 
HABITAT.  
Evidovat, vyhodnocovat a připravovat materiál pro nejlepší příklady rozvoje sídel a bydlení 
do soutěže Mezinárodní cena města Dubaje (Best Practices Dubaj 2008). 
Sledovat nejlepší příklady z praxe vyhodnocené v rámci mezinárodní ceny Dubaje, které by 
byly vhodné pro aplikaci v ČR a vhodnou formou (publikace, časopis, www stránky) s nimi 
seznámit veřejnost. I nadále spolupracovat s místní Agendou 21 a Národní sítí Zdravých 
měst ČR. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  482 

 
 

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

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


Číslo úkolu: A.3.8/S8 
Název úkolu:  „OderRegio INTERREG III B Projekt (CADSES) 
Doba řešení:  Leden - červenec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel: Odbor územních vazeb MMR 
Garant MMR:  Ing. Veronika Supová 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Spolupráce v pracovní skupině „Základní data/management dat/mapy rizik/možnosti využití 
území. Úkolem této pracovní skupiny bylo propojit projekt OderRegio s vodohospodářským 
managementem, dále s požadavky na územní plánování ve vztahu k vodnímu hospodářství a 
propojení na Mezinárodní komisi na ochranu Odry. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva projektu OderRegio byla v rámci mezinárodní spolupráce oficiálně 
ukončena, přičemž od pracovníků ÚÚR již nebylo požadováno poskytování informací. 
Předpokládala se účast na závěrečné konferenci, která měla být v Berlíně v průběhu června 
2007. Termín však nebylo možné zajistit a přesunul se na září ev. říjen. Konference se však 
nekonala ani v upraveném termínu. 
 
Využitelnost výstupu:  
Zpracovaný materiál může posloužit jako osvěta zejména odborné veřejnosti. Materiál může 
být rovněž využit při ev. pokračování projektu (nebo projektu podobného) v rámci nového 
programovacího období 2008 – 2012. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Společné působení a vytváření protipovodňové strategie tří států (Česko, Polsko, Německo) 
propojených jedním významným vodním tokem - Odrou. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  20 

 
 

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



Číslo úkolu: A.3.9/S8 
Název úkolu:  Členství v SPA-CE.NET a účast na její činnosti 
Doba řešení:  Leden -  prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel: Odbor územních vazeb MMR 
Garant MMR:  Ing. Veronika Supová 
Garant ÚÚR:  Ing. Igor Kyselka, CSc. 
Řešitelé:  Mgr. Pavla Vieweghová, Mgr. Robert Veselý 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
1. Cíle řešení úkolu 
• Vytvoření mezinárodní sítě - fóra pro setkávání, rozvoj spolupráce a partnerských 

vztahů mezi ústavy zabývajícími se teorií, legislativou, administrativou i praxí 
prostorového plánování a rozvoje. 

• Výměna informací o výzkumných programech, projektech a politických trendech 
v oblasti prostorového rozvoje evropského významu.   

• Stanovení společných specifických zájmů a cílů v oblasti politiky udržitelného 
prostorového rozvoje zúčastněných zemí a jejich zastupování a prosazování na 
evropské úrovni. 

• Definování aktuálních výzkumných problémů klíčového významu a navrhování a 
provádění výzkumných projektů v oblasti udržitelného prostorového plánování a 
rozvoje v zemích střední a jihovýchodní Evropy v nadnárodní a přeshraniční dimenzi. 

• Přispění integrace pracovišť zabývajících se prostorovým plánováním a rozvojem do 
společného evropského výzkumu mj. formou výměny vědeckých pracovníků, hlavně 
mladých výzkumníků a kandidátů Ph.D.. 

• Účast na vybraných projektech připravovaných od 1.1. 2007 v rámci SPA – CE.NET. 
 

2. Komentář k dosažení cílů  
Na základě dohody z workshopu členů SPA – CE.NET v prosinci 2006 v Drážďanech 
zpracovali oslovení účastníci zvolené poziční dokumenty – návrhy budoucích projektů. Za 
ÚÚR  byl zpracován dokument „Přeshraniční spolupráce v managementu kulturních krajin“. 
Na konferenci SPA – CE.NET v Budapešti (09/2007) bylo více původních, tematicky 
blízkých návrhů shrnuto v jeden projekt pod názvem „Srovnání (benchmarking) různých 
forem a úrovní nadnárodní a přeshraniční spolupráce“.  Předpokládaný vedoucí partner 
projektu (IÖR Dresden) zpracoval osnovu a časový plán a bude v průběhu první části roku 
2008 usilovat o přípravu tématu jako projektu financovaného z prostředků EU. Dalším 
tématem SPA – CE.NET  je „Územní kapitál“, který je rovněž připravován jako projekt. Zde 
však ÚÚR nepředpokládá přímou účast.         
Mimo operativních schůzek partnerů se bude příští konference SPA-CE.NET konat  
4. -5.9. 2008 v ÚÚR v Brně na téma Nadnárodní a přeshraniční spolupráce.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  

• Návrh projektu „Srovnání různých forem a úrovní přeshraniční spolupráce“ 

• Závěrečná zpráva za rok 2007 – přehled o činnosti ÚÚR v rámci Spa-Ce.Net 



Využitelnost výstupu:  
Jde o dílčí výstupy, které mají význam pro rozpracování hlavního tématu úkolu, což jsou 
význam, využití a perspektivy  různých forem nadnárodní a přeshraniční spolupráce.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Vzhledem k tomu, že výstupy spočívají pouze v návrzích následného řešení, nevyplývá 
z nich  žádné praktické doporučení.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  420 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
K nedočerpání došlo v důsledku vytížení Mgr. R. Veselého a Ing.L. Rohrerovou jinými 
úkoly a nižší nutností překladů, než se původně čekalo. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.1/S8 
Název úkolu:  Evidence územně plánovací činnosti 
Doba řešení:  Leden – prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:  Ing. Michal Artim 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Monika Nováková, 

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

 
 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Průběžná evidence a aktualizace údajů o postupu pořizování ÚPD a ÚPP obcí a krajů, 
průběžná evidence ploch zastavitelného území vymezených schválenou ÚPD ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky 
MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s metodikou OÚP MMR pro 
postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti. Údržba databáze 
a vývoj aplikace pro správu systému a publikaci dat. Zveřejňování aktuálních údajů pro 
potřeby MMR, veřejné správy, odborné veřejnosti a investorů. 
V rámci projektové přípravy byly v databázi vybrány již nepoužívané položky ke smazání, 
naopak v souladu s novým stavebním zákonem byly zavedeny položky nové. Názvy tabulek 
a položek byly upraveny podle stávajících standardů. Zmíněné úpravy byly provedeny 
i s ohledem na zvýšení přehlednosti celého systému pro uživatele. Díky standardizaci byly 
z databáze odstraněny duplicity údajů. 
Ve druhém pololetí bylo zahájeno testování veškerých provedených změn databáze 
v testovacím prostředí. Byla založena dokumentace struktury aktuálních tabulek databáze 
DAS 2007. 
Bylo zahájeno projektové i programovací řešení úloh souvisejících se správou databáze DAS 
2007 a výstupy z ní. Byl navržen analytický soupis doposud využívaných i nových úloh. 
Byl připraven nový vzhled aplikací pro správu databáze Servis 2007 a výstupy z databáze 
Sluzby 2007. V rámci aplikace Servis 2007 byly uvedeny do provozu úlohy: Import dat 
z DAS 2002 do DAS 2007, dále pak Import ÚIR. 
Byl aktualizován seznam pověřených pracovníků krajských úřadů.  Přístupová práva do 
režimu editace byla rozšířena pro pověřené pracovníky ORP. 
Byl připraven a krajským úřadům rozeslán Dotazník, jehož cílem je zjistit názory pověřených 
pracovníků na nakládání s neaktuálními ÚPP a ÚPD, u kterých nebylo a nebude dokončeno 
pořizování. Vyhodnocením bylo zjištěno, že převážná většina pověřených pracovníků 
krajských úřadů nedoporučila jejich trvalé odstranění z databáze. 
Byly vytvořeny nové a upraveny stávající podpůrné programy pro účely přípravy výstupů dat 
pro publikaci a služby žadatelům o výstupy (např. výpočet průměrné doby pořizování ÚPD 
podle velikostních kategorií, zpracování kartogramů, které zobrazují obce v rozvojových 
oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech, zpracování informačního materiálu 



Stav ÚPD a US obcí k 31.12.2006, výpočet indikátoru Pokrytí území ČR schválenou územně 
plánovací dokumentací obcí). 
Do konce května byla zpracována statistická část Ročenky 2006 (k 31.12.2006) do podoby 
tabulek a grafů s doprovodnými komentáři a rozbory. Tato část byla též upravena do podoby 
článku a vyšla v čísle 4 časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Ročenka 2006 byla 
publikována na webových stránkách ÚÚR v září 2007. 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Webové aplikace k on-line provozování systému evidence iLAS, iKAS: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=966. 
Ročenka 2006: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2831. 
 
Využitelnost výstupu: 
Výstupy úkolu jsou určeny veřejné správě (především orgánům územního plánování), 
odborné i ostatní veřejnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Dokončit projekt a nové verze webových aplikací iLAS a iKAS tak, aby byly v souladu 
s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou MMR č. 500/2006 Sb. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 5 000  
Skutečná:  4 200 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Hodiny nebyly vyčerpány v plném rozsahu z důvodu prací na jiných úkolech s vyšší 
prioritou. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=966
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2831


Číslo úkolu: A.4.2/S8 
Název úkolu:  Portál územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Ludmila Rohrerová, Dana Vítková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Portál územního plánování (dále jen „Portál ÚP“) je v provozu už od 2003. Jeho cílem je 
vytvářet systém odkazů na relevantní informace v oboru územního plánování a územního 
rozvoje, vyplývajících jak z činnosti ÚÚR, tak externích zdrojů. 
Portál ÚP ke dni 14. 12. 2007 obsahoval 1856 URL adres. Odkazy jsou aktivní průměrně 
v 95,42 %. Podle TOPlistu (on-line počítadla a statistiky přístupů na stránky) navštívilo Portál 
ÚP od 23. 5. 2005 ke dni 14. 12. 2007 celkem 128 252 návštěvníků. Průměrná návštěvnost je 
cca 150 až 200 návštěvníků za den (maximum v roce 2007 je 9. 1. – 522 návštěvníků). 
Na Portálu ÚP probíhá pravidelná měsíční kontrola, ze které vychází aktualizace jednotlivých 
odkazů. Kontrola správnosti a funkčnosti probíhá po dvou liniích – ruční proklikávání odkazů 
a kontrola odkazů pomocí speciálního programu Xenu’s Link Sleuth. 
V 1. pololetí byla upravena struktura levého a pravého menu, doplněny a změněny názvy 
některých vstupních odkazů jednak v souvislosti s účinností nových právních předpisů 
(Stavební zákon a prováděcí vyhlášky) od 1. 1. 2007 a jednak z důvodu vylepšení orientace 
uživatelů v Portálu ÚP.  
Ve 2. pololetí nebyly na Portálu ÚP učiněny zásadní změny. Činnost se orientovala především 
na údržbu a aktuálnost. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová forma – Portál územního plánování – http://portal.uur.cz, www.uur.cz. 
Článek v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2007. 
 
Využitelnost výstupu:  
Portál územního plánování je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost. Volně 
navazuje na Portál veřejné správy a na další příbuzné portály. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Na základě kontrolních dnů bylo doporučeno systém nadále udržovat a doplňovat 
v návaznosti na nový stavební zákon. Výhledově shromáždit a zpřístupnit odkazy na územně 
analytické podklady, které slouží jako vstupy k pořizování nástrojů územního plánování v ČR. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     840  

http://portal.uur.cz/
http://www.uur.cz/


Zdůvodnění rozdílu:  
Nižší čerpání hodin – v druhé polovině roku 2007 byly práce na Portálu ÚP omezeny 
z důvodu prací na úkolech s vyšší prioritou.  
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.3/S8 
Název úkolu:  Monitoring Sbírky zákonů 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Mgr. Pavel Machata 
Garant ÚÚR:  Mgr. Igor Najman 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:     
Pravidelné sledování předpisů, které jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů, jejich posuzování 
z pohledu dopadů a požadavků na územně plánovací činnost a v případě potřeby 
vypracovávání metodických textů  (anotací), pro zajištění informovanosti zadavatele a 
odborné veřejnosti o soudobém stavu právního prostředí. Uveřejňování anotací se 
uskutečňuje v příloze Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 
   
Výstup, dostupnost výstupu:      
Anotace v příloze Pořizovatelská praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1 – 6/2007. 
 
Využitelnost výstupu:  
 Vybrané zákony, jsou opatřeny komentářem a uveřejněny v časopisu Urbanismus a územní 
rozvoj, slouží pro všeobecný právní přehled čtenářů, kteří přicházejí do styku se záležitostmi 
územního plánování. 
 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
V roce 2008 nadále pokračovat ve vybírání zákonů, které mají vztah k záležitostem 
územního plánování, a také ve zpracování komentářů k nim. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 450  
Skutečná:  402 

 
 

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



Číslo úkolu: A.4.4/S7 
Název úkolu:  Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
Doba řešení:  Leden  - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef  Vlk, CSc.  
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Mgr. Marek Chmelař,   

Ing. Marie Polešáková, Ph.D, Ing. Ludmila Rohrerová,  
Ing. Daniel Rychlý,  Dana Vítková,  
 

Konzultanti: Ing. Alena Navrátilová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Provozování informačního systému o mikroregionech / registru GIS, aktualizace založené 
databáze mikroregionů. 
Nově vzniklé byly do IS doplňovány manuálně, na základě již navázané spolupráce 
s jednotlivými kraji. 
Ostatní mikroregiony byly On-line aktualizovány prostřednictvím webových aplikací.  
V případě potřeby byly úpravy a doplňování v informačním systému údajů o mikroregionech 
prováděny manuálně zástupcem ÚÚR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Prezentace aktualizované databáze mikroregionů – registru GIS na WWW stránkách UUR. 
V listopadu 2007 byl uspořádán na ÚÚR seminář k problematice mikroregionů pro zástupce 
krajských úřadů. Na tomto semináři byly prezentovány výstupy úkolu.  Záznam semináře je 
k dispozici na CD v knihovně ÚÚR, na MMR a na všech krajských úřadech ČR.   
 

 
Využitelnost výstupu: 
Veřejně přístupná databáze je zdrojem informací o mikroregionech ČR pro zástupce krajů, 
obcí, mikroregionů a široký okruh dalších uživatelů. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Provozovaná databáze v podobě GIS bude pravidelně aktualizována a doplněna o informace, 
získané při spolupráci se zástupci mikroregionů, nebo na ČSÚ. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 500  
Skutečná:  1 371 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na:  
OOV:  5 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 



Číslo úkolu: A.4.5/S7 
Název úkolu:  Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické 

infrastruktury ve venkovských obcích 
Doba řešení:  Leden - září 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel: Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Hana Halasová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Pöyry Environment, a.s., Brno 

RTS, s.r.o., Brno, (Aquatis, a.s.) 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pravidelná aktualizace cen dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně jako podklad 
pro odhad reálnosti naplňování ÚPD. Usnadnění orientace orgánů venkovských obcí 
v oblasti financování sledované infrastruktury a veřejné zeleně. 
Zpracována je cenová úroveň technické infrastruktury (zásobování vodou, odvádění a čištění 
odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, veřejné osvětlení, obecní 
rozhlas a zemní práce, vč. příkladu elektronických komunikací) a dopravní infrastruktury 
včetně veřejné zeleně za rok 2007. V rámci kooperace pomáhají řešit danou problematiku i 
odborné firmy, a to Pöyry Environment, a.s., Brno a RTS, s.r.o., Brno. Řešitelé rovněž 
vycházeli z aktualizovaných rozpočtových ukazatelů ÚRS, a.s., Praha, stanovených dle ČSÚ 
a vyhlášky MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Publikace je na www stránkách ÚÚR – http://www.uur.cz/default.asp?ID=900 – v tištěné 
podobě je u garantů úkolu a v knihovně ÚÚR. Tato publikace obsahuje cenové údaje za 
jednotlivé systémy infrastruktury včetně veřejné zeleně, a to v tabulkovém uspořádání vč. 
doplnění schematických řezů ukládání sítí, skladby komunikací a situační schémata veřejné 
zeleně. 
Příručka v tištěné podobě byla v roce 2007 poskytnuta MZe. Aktuální informace o tomto 
úkolu proběhla v časopise „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 5/2007 a „Obec a finance“ 
č.4/2007. 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad je určen pro samosprávy obcí a publikace může být využitelná i pro projektanty, 
kteří zpracovávají obcím dokumentace investičních akcí, a to např. i pro rozvojové plochy 
bydlení ve městech. Cenové ukazatele využívají i cenoví odhadci a také některé vysoké školy 
např. VUT FAST, ČVUT, sdružení UNIS, Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.,  
AP Investing, s.r.o., GEOtest Brno, a.s., a další. 
 
 
 

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


Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Výstup z úkolu je vhodné i nadále prezentovat na internetu. Zájem ze strany obcí je i o 
tištěnou verzi publikace. 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 850  
Skutečná:  780 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  38 080.- Kč 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.6/S7  
Název úkolu:  Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 
Doba řešení:  Květen - červenec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Monika Nováková  
Řešitelé:  Dana Vítková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Aktualizace údajů o obcích s rozšířenou působností (ORP) a jejich zveřejnění na 
internetových stránkách ÚÚR (stav k 1.1.2007).  
 
Byly zpracovány a setříděny statistické údaje o ORP (rozloha, počet obyvatel, hustota 
obyvatel na 1 km2, počet obcí, apod.) a údaje z Registru ekonomických subjektů.  
 
Upravená data byla publikována na internetových stránkách ÚÚR: Územní rozvoj - 
Regionální politika - Obce s rozšířenou působností 2007. 
 
Výstup:   
Aktualizovaný text za jednotlivé obvody ORP podle údajů dostupných v roce 2007. 
 
Dostupnost výstupu:  
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2614-2819 
 
Využitelnost výstupu: 
Materiál využit pro činnost ORP. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro zachování další kontinuity od roku 2003, dále aktualizovat výše uvedená data 
k 1.1.2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 300  
Skutečná:  314 

 
 

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

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2614-2819


Číslo úkolu: A.4.7/S7 
Název úkolu:  Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního 

rozvoje 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Čeněk Teichman  
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  

Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Igor Kyselka, CSc., 
Ing. František Nantl, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: Ing. Alena Navrátilová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Trvalé sledování indikátorů realizace Strategie regionálního rozvoje, tj. zajištění úkolu 
daného usnesením Vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006. V tomto usnesení se ukládá 
ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s dotčenými ministry předkládat vládě k projednání 
počínaje rokem 2009 ve dvouletých intervalech zprávu o plnění Strategie. Pro zpracování 
zprávy o plnění Strategie je třeba zajistit trvalé sledování výše zmíněných indikátorů. 
Práce na úkolu postupovaly v souladu s harmonogramem, zakotveným v zápisu z kontrolního 
dne, konaného 18.1.2007. 
Výstup byl předán ve stanoveném termínu. 
V souladu se zápisem z výše uvedeného kontrolního dne, nebyl původně zařazený bod – 
„analýzy vybraných dat  a kartografická vizualizace“,  v roce 2007 zpracován. Tento bod 
bude zařazen do řešení teprve po naplnění databáze potřebnými daty.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Upravená tabulka indikátorů Strategie regionálního rozvoje, která je postupně naplňována 
daty, podle jejich poskytování oslovenými institucemi. ÚÚR navázal kontakt s poskytovateli 
dat. Pravidelně aktualizovaná databáze indikátorů realizace Strategie regionálního rozvoje 
ČR (indikátorů stanovených přílohou č. 3); aktualizace databáze bude prováděna dle potřeby 
(u většiny indikátorů v intervalu 1 rok). 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup je východiskem pro pokračování v roce 2008. Získaná podkladová data jsou nutná 
k zpracování následných analýz. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Pro zpracování zprávy o plnění Strategie je třeba zajistit trvalé sledování výše zmíněných 
indikátorů. Proto se předpokládá pokračování úkolu v roce 2008.   
  
 
 
 



Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 000  
Skutečná:     994 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem ke skutečnosti, že byla změněna v lednu 2007 zápisem z kontrolního dne náplň a 
harmonogram úkolu pro rok 2007, nebyly dočerpány  všechny kapacity určené na řešení 
úkolu v původním zadávacím listu. Některé zde zakotvené úkoly budou řešeny teprve v roce 
2008.  
   
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.8/S5 
Název úkolu:  Monitoring komunálního bydlení 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. Dana Chlupová 
Řešitelé:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová  
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Šetření formou dotazníkové akce zaměřené na aktualizaci a získání potřebných údajů a 
informací o obecním bytovém fondu za vybraná města: Prahu, 23 statutárních a 30 dalších 
měst – obdoba roku 2006. 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 vrácených odpovědí 
(99 % 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/S5 „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 (2005, 2006)“ je zavěšena na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz) a 
je předána pro uveřejnění v časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 1/2008. Souhrnná 
zpráva v anglickém jazyce „Results of the Questionnaire Survey in the Developments of 
Selected Towns´ Municipal Housing Stock (2005, 2006)“ je zveřejněna 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 
vývoje v oblasti bydlení. Webové stránky umožňují informování respondentů i široké 
veřejnosti o postupu privatizace obecního bytového fondu a o dalších problémech, které se 
tohoto bytového fondu týkají. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
stavební, Katedra městského inženýrství požádala o poskytnutí datové základny z šetření 
„Monitoring komunálního bydlení“, konkrétně o data ze všech šetření, která byla doposud 
realizována, včetně roku 2006. Jednalo se o pomoc při řešení projektu „Regionální disparity 
v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení 
regionálních disparit“, který je řešen v rámci veřejné soutěže č. 1 Výzkumného programu 
„WD – Výzkum pro řešení regionálních disparit“ Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 
– 2011. Český statistický úřad požádal o tabulky „Přehled počtu obyvatel, všech bytů 
a obecních bytů (mimo nově postavených) v letech 1991 až 2006“, „Přehled počtu nově 
postavených obecních bytů v letech 1992 až 2006“, „Vývoj celkového počtu obecních bytů 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/


v letech 1992 až 2006“ a „Ceny privatizovaných bytů“ z šetření, které proběhlo v roce 2007. 
Na CD byla současně Českému statistickému úřadu předána závěrečná zpráva za rok 2006. 
Stručná zpráva za rok 2006 v anglické verzi byla využita Odborem bytové politiky 
Ministerstva pro místní rozvoj pro informování italského partnera o dané problematice. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol je zařazen do stálých činností ÚÚR, bylo dohodnuto, že dotazník pro rok 2008 bude 
upraven dle potřeb zadavatele úkolu a současně dle platné legislativy. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná: 2 250  
Skutečná:  2 121 

 
 

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



Číslo úkolu: A.4.9/S2 
Název úkolu:  Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor řídícího orgánu SROP a JPD MMR 
Garant MMR:  Ing. Marcela Ondráčková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Cílem úkolu je soustavný monitoring památek zapsaných v Seznamu UNESCO v oblasti 
územního rozvoje dle  metodiky MK jako podklad periodické zprávy pro Výbor světového 
dědictví. 

 
 

Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem je aktualizace a doplnění údajů o územních celcích, zapsaných v Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO formou vyplněných a jednotně graficky 
upravených dotazníků jednotlivých obcí. Na základě dotazníků je zpracováno a každoročně 
doplňováno souhrnné  vyhodnocení rozvoje měst s lokalitami UNESCO. Výstup je uložen 
v ÚÚR, na MMR a na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky monitoringu jsou součástí periodické zprávy o stavu památek UNESCO, kterou 
zpracovává Národní památkový ústav pro Výbor světového dědictví. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Monitoring bude pokračovat v obdobné formě v příštím roce. Souhrnné vyhodnocení bude 
poskytnuto příslušným pracovištím  Národního památkového ústavu v lokalitách UNESCO. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  336 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
v mimopracovní době. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 



Číslo úkolu: A.4.10/S7 
Název úkolu:  Monitoring mikroregionů Jihomoravského kraje 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor  rozvoje a strategie regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. Igor Kyselka,CSc.  

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Bylo provedeno zhodnocení kvality a komplexnosti rozvojových dokumentů mikroregionů 
JM kraje, zpracovaných podle metodiky navržené Ústavem územního rozvoje v roce 2004. 
Byly rovněž vyhodnoceny nejčastější problémy a chyby při zpracování rozvojových 
dokumentů mikroregionů v praxi. Bylo rovněž reagováno na dodatečný požadavek garanta 
MMR a zástupce JM kraje, aby byl uspořádán odborný seminář k problematice 
mikroregionů, určený zástupcům krajských úřadů. Seminář proběhl dne 15.11. 2007  na 
ÚÚR v Brně.  
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Závěrečná zpráva podle zadání pro rok 2007 a CD s výstupy pořádaného semináře 
k problematice mikroregionů. V knihovně ÚÚR, na www stránkách ÚÚR, v elektronické 
podobě na CD na ÚÚR, MMR a JM kraji.   
 
Využitelnost výstupu:  
Uspořádání semináře bylo účelné z důvodu předání zkušeností zástupců jednotlivých krajů a 
zároveň posloužil jako prezentace výstupů a metodik zpracovaných ÚÚR modelově na 
příkladu Jihomoravského kraje.    
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výstupy mohou být využity jako metodický příklad zpracování pro další kraje ČR, což bylo i 
záměrem uspořádaného semináře.     
Výstupy úkolu budou použity JM krajem zejména pro práci s rozvojovými dokumenty 
mikroregionů a k provádění regionální politiky.   
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    500  
Skutečná:     501 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:   
--- 
 
Náklady na:  
OOV: 1 400,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 



Číslo úkolu: B.1/S8 
Název úkolu:  Politika územního rozvoje II. 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Řídící výbor MMR 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. Hana Halasová,  

Ing. arch. Zdenka Hladišová, Csc., Ing. arch. Jana Hurníková, 
Ing. Vladimír Hyvnar, Mgr. Marek Chmelař,  
Ing. Igor Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková,  
Ing. František Nantl, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Eva Rozehnalová,  
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D,Ing. arch. Josef Špaček, CSc.,  
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý, Dana Vítková 

Konzultanti: Konzultační výbor PÚR, Koordinační výbor PÚR 
Oponenti: --- 
Kooperace: Mgr. Jan Bína, T-plan, spol. s.r.o.,  EGÚ Brno, a.s., Ing. Petr Hladiš 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem této etapy je v souladu s usnesením vlády ČR č. 561 z r. 2006 zpracovat návrh Zprávy 
o uplatňování PÚR z r. 2006 a návrh aktualizovaného dokumentu. Součásti prací byla i 
aktualizace relevantních podkladů a vyhodnocení jejich dopadů do návrhu PÚR a návrh 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Návrh PÚR 2008, návrh Zprávy o uplatňování PÚR 2006, návrh Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Navíc oproti původnímu zadání byly zpracovány a poskytnuty 
krajským úřadům materiály „ Územní diferenciace rozvojových znaků obcí ČR“,“Širší 
vztahy území ČR z hlediska rozvojových oblastí a os, dopravní a technické infrastruktury“ a 
„ Podkladový materiál pro upřesnění vymezení specifických oblastí, stanovených v PÚR“. 
Zpracován byl ještě „Problémový výkres“ z podkladů krajů. 
Návrhy dokumentů, s výjimkou návrhu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jsou 
k dispozici členům Řídícího a Konzultačního výborů pro PÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro projednávání PÚR ČR 2008 v roce 2007. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v r. 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 800 
Skutečná:  7 360 

 



Zdůvodnění rozdílu:  
Rozšíření zadání – viz Výstup, dostupnost výstupu. 

 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  1 759 315,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.2/S6 
Název úkolu:  Cestovní ruch a kulturní dědictví 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor  cestovního ruchu MMR  
Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.  
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav, ústřední 

pracoviště Praha 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo přispět k zachování a zpřístupnění významných příkladů industriálního 
dědictví, které se postupně stává nejen předmětem zájmu odborníků, ale i oblíbeným cílem 
návštěvníků. Podpora rozvoje tohoto trendu vychází ze stávajícího potenciálu, který je 
zapotřebí chránit, udržovat a propagovat. Byl proto sestaven přehled zapsaných technických 
památek a dalších významných objektů technického dědictví na území České republiky, 
které jsou zajímavé z hlediska cestovního ruchu.  
Úkol postupoval v souladu se zadávacím listem a s požadavky CzechTourismu. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstup úkolu obsahuje textovou a grafickou část. Textová část řešeného úkolu je řazena do 
tabulek, rozdělených z geografického hlediska dle krajů a v rámci krajů dále členěných 
z hlediska účelu dle oborů. Obory nejsou ve všech krajích zcela shodné, neboť některé kraje 
mají svá specifika. V tabulkách jsou objekty označeny dle atraktivity pro cestovní ruch. Pro 
každý kraj byly vybrány obzvlášť pro návštěvníky zajímavé objekty, které jsou barevným 
podkladem odlišeny v textu a vyznačeny v mapách. Barvou písma jsou označeny objekty, 
které jsou významné z hlediska historické hodnoty, ale nejsou pro laické návštěvníky 
atraktivní.      
Grafickou část představují mapy krajů s vyznačením objektů dle oborů i dle atraktivity a 
rozsáhlá fotodokumentace.  
Výstup úkolu je dostupný na www stránkách ÚÚR, v tištěné podobě na ÚÚR, MMR a na 
CzechTourismu. 
 
Využitelnost výstupu:     
Výsledky úkolu budou využity CzechTourismem při vytváření produktů cestovního ruchu 
v oblasti kulturní turistiky. Výstup úkolu je využit jako podklad pro vytvoření regionálních 
tras průmyslového dědictví a jejich začlenění do evropského systému Europian Routes of 
Industrial Heritage (ERIH). 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro zvýšení intenzity cestovního ruchu je vhodné vytvářet ucelené produkty. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:  1 029   

 
 



Zdůvodnění rozdílu:        
--- 
 
Náklady na: 
OOV:  54 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.3/S8 
Název úkolu:  Vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný rozvoj území 
Doba řešení:  Únor - listopad 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Mgr. Ing. Petr Lepeška 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Řešitelé:  Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Igor Kyselka, CSc. 

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Naděžda Rozmanová  
Konzultanti: Ing. Alena Navrátilová, Ing. Tomáš Sklenář,  
Oponenti: Ing. Zdeněk Přikryl, CSc., RNDr. Libor Krajíček 
Kooperace: Ing. arch. Jana Janíková 

 
 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo vypracovat metodický pokyn k problematice vyhodnocení vlivu územních 
plánů na udržitelný rozvoj území a dokumentaci praktického ověření navržené metody 
vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný rozvoj území. 
Podkladem pro zpracování bylo vyhodnocení územně analytických podkladů vyplývajících 
ze zákona č. 183/2006 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky, zejména rozboru udržitelného 
rozvoje území ve vztahu k vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Následně byl koncipován návrh metody zpracování vyhodnocení vlivu územních plánů na 
udržitelný rozvoj území v souladu s rozborem udržitelného rozvoje území, přílohou zákona 
č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 500/2006 Sb. Materiál byl předložen k posouzení externím 
oponentům a na základě jejich posudků byl upraven. Na základě této upravené metody bylo 
spolupracujícím projektantem provedeno modelové ověření navržené metody na konkrétním 
územním plánu.   
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem jsou: 
„Vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný rozvoj území“ - metodický pokyn 
(pracovní znění pro ověření v praxi). 
„Modelové ověření vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle 
metodického pokynu na konkrétním územním plánu“. 
Výstupy budou umístěny na www stránkách ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro územně plánovací praxi. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zpracování příkladu vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle 
pracovního znění metodického pokynu na konkrétním územním plánu. Úprava metodického 
pokynu dle poznatků z praxe. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 800  
Skutečná:  807  



Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na: 
OOV: 52 000.- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.4/S8 
Název úkolu:  Pořizování regulačních plánů 
Doba řešení:  Leden - listopad 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Konzultanti: Ing. Alena Navrátilová 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. arch. Vladimír Klajmon 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu byla příprava metodických pokynů pro pořizování regulačních plánů z podnětu 
a pro pořizování regulačních plánů na žádost. V průběhu řešení bylo na kontrolním dni 29. 8. 
2007 dohodnuto, že bude zpracován jeden sloučený metodický pokyn. Z důvodu překážek na 
straně zadavatele bude úkol dopracován v 1. čtvrtletí roku 2008. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstup úkolu bude uveřejněn na www.uur.cz a www.mmr.cz. 
 
Využitelnost výstupu: 
Výstup bude využit při zabezpečování metodických povinností zadavatele, dále pak jako 
metodická pomoc pro úředníky státní správy a pro odbornou veřejnost.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
V průběhu řešení bylo zjištěno, že oddělovat pokyny pro zpracování regulačního plánu 
z podnětu a regulačního plánu na žádost není potřebné. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  350  
Skutečná:   267 

   
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 

 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  190 400 Kč,- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.5/S8 
Název úkolu:  Vymezení zastavěného území 
Doba řešení:  Leden - duben 2007 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:  Mgr. Igor Najman, Ing.arch. Jaroslav Tušer, CSc., 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu bylo vypracovat metodický pokyn k problematice vymezování 
zastavěného území podle postupů nového stavebního zákona a dále připravit návrh na vydání 
metodického pokynu formou informačního letáku. Cíl řešení úkolu byl splněn v souladu 
s požadavky zadavatele. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Zadání bylo splněno dle zadávacího listu, s výjimkou přípravy informačního letáku, od jehož 
vytištění zadavatel upustil. Součástí výstupu jsou i modelové příklady vymezení zastavěného 
území, Metodický  pokyn  byl zpracován v kvalitě, odpovídající požadavkům zadavatele a 
byl  zveřejněn na Internetu. 
Výstup je dostupný na www.uur.cz, dále u garanta MMR a garanta ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup je součástí souboru metodických návodů, zveřejněných v rámci Konzultačního 
střediska pro územní plánování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Materiál může být podkladem pro případné vydání tiskem. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  350  
Skutečná:   316 

 
 

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

http://www.uur.cz/


Číslo úkolu: B.6/S8 
Název úkolu:  Metodické pokyny pro územní rozhodování 
Doba řešení:  Leden - listopad 2007 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jana Machačková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch.  Miriam Blažková 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vypracování metodických pomůcek / pokynů pro postupy při územním rozhodování podle 
nového stavebního zákona. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Www stránka ÚÚR: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2549, http://www.uur.cz/default.asp?ID=2836 

 
Využitelnost výstupu:   
Tabulka „Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací“; prezentace na www 
stránkách ÚÚR. 
Návrh jednotlivých (podrobných) postupů při umisťování, povolování a užívání staveb, 
terénních úprav, zařízení a udržovacích prací; prezentace na www stránkách ÚÚR. 
Vzory vyplnění formulářů pro podávání žádostí uvedených v příloze vyhl. č. 503/2006 Sb.; 
prezentace na www stránkách ÚÚR a MMR. 
Vzory sdělení, usnesení, rozhodnutí a smlouvy vydávaných v rámci územně plánovací 
informace, územního řízení, územního souhlasu a veřejnoprávní smlouvy. 
   
 
Jedná se o metodické návody, které mají přispět ke sjednocení postupů stavebních úřadů a 
pro informovanost veřejnosti ve věcech územního rozhodování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   300  
Skutečná:    528 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:   

Rozsah prací na úkolu byl podstatně větší, než bylo původně předpokládáno. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
                 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2549
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2836


Číslo úkolu: B.7/S8 
Název úkolu:  Urbanistická studie rozvoje česko-slovenského  

příhraničí - IV. etapa 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel: Odbor územních vazeb MMR 
Garant MMR:  RNDr. Lubomír Horáček 
Garant ÚÚR:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:  RNDr. Vladimíra Labounková,  

Ing. Ludmila Rohrerová, Mgr. Robert Veselý 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Atelier T-plan, s. r. o. 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
IV. etapa: zpracování jednotného dokumentu pro celé česko-slovenské příhraničí. Po dohodě 
se slovenskou stranou byly práce v roce 2007 zaměřeny na projednání českého a slovenského 
návrhu s příslušnými krajskými úřady, zapracování připomínek krajů a aktualizaci mapových 
výstupů.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
• Český návrh – digitální i tištěná verze je dostupná u garanta MMR a ÚÚR. 
• Slovenský návrh – digitální verze je dostupná u garanta MMR a ÚÚR, tištěná verze je 

uložena u garanta MMR. 
 
Využitelnost výstupu: 
Český a slovenský návrh bude sloužit jako podklad pro zpracování společného česko-
slovenského dokumentu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zpracovat ve spolupráci se slovenskou stranou jednotný návrh rozvoje česko-slovenského 
příhraničí. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 000  
Skutečná:     572 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:   

Plánovaná kapacita nebyla čerpána v plné výši, protože po dohodě se slovenskou stranou 
byla část prací převedena do roku 2008. 

   
Náklady na kooperaci:  
OOV:  --- 
Smlouva o dílo:  499 800,- Kč 



Číslo úkolu: B.8/S7 
Název úkolu:  Zpracování přehledu veřejných pohřebišť zaniklých 

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

Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  JUDr. Vladimír Zahajský  
Garant ÚÚR:  Bc. Ivanka Pavlisová 
Řešitelé:  PhDr. Ludmila Kašparová, Ing. František Nantl, 

Ing. Ludmila Rohrerová, Dana Vítková, Mgr. Robert Veselý 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Jedná se o dlouhodobý úkol, který byl zahájen v roce 2003.  
Cílem úkolu je vytvoření seznamu veřejných pohřebišť (hrobů) zaniklých v souvislosti 
s odsunem československých občanů německé národnosti z bývalého Československa. 
Seznam bude obsahovat různé informace o jednotlivých pohřebištích, např. počet/podíl 
„německých“ hrobů v roce 1949 a 2006, stav hrobů v roce 2006, důvod jejich zániku ad. 
Zkoumány jsou jak funkční veřejná pohřebiště, tak nefunkční pohřebiště (pohřebiště, na 
kterých se přestalo pohřbívat v letech 1949 – 2004). 
Sběr dat probíhá pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je zasílán do všech obcí v ČR, ve 
kterých žili do roku 1949 českoslovenští občané německé národnosti.   
Z důvodu nízké návratnosti dotazníků bylo po dohodě se zadavatelem prodlouženo ukončení 
úkolu do začátku roku 2008. 
K tomuto opatření vedla i skutečnost, že mnoho obcí vyplní dotazník chybně nebo 
nesrozumitelně, takže je nutná telefonická konzultace. 
                                                        
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Dílčí výsledky, dostupné u garanta ÚÚR. Dotazníkem bylo obesláno celkem cca 1500 obcí. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Smyslem úkolu je zmapování situace za zmíněnou problematiku v ČR. Po ukončení úkolu 
bude vzniklý seznam sloužit potřebám MMR při jednáních s obcemi v ČR, či s partnery ze 
SRN. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
---  
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    700  
Skutečná:  1 184  



Zdůvodnění rozdílu:  
Náročnost získávání údajů, která jsou dotazníkovým šetřením zjišťována, vede k relativně 
nízké reakci obcí. Opakované oslovování obcí, jako i kontaktování obcí, které chybně či 
neúplně vyplnily dotazník, představuje pro zpracovatele úkolu velkou časovou zátěž, kterou 
nelze dopředu odhadnout. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.9/S8 
Název úkolu:  Metodika pořizování ÚAP 
Doba řešení:  Leden - srpen 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Igor Kyselka, CSc., 

Mgr. Igor Najman, Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. František Nantl,  
Ing. arch. Josef Špaček, CSc. 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem bylo zveřejnit na internetových stránkách ústavu  co největší množství informací 
k pořizování územně analytických podkladů. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Metodický návod č. 1, metodický návod č. 2 – www.uur.cz/konzultační středisko. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro zpracování územně analytických podkladů obce a kraje. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pokračovat v aktualizaci a doplňování metodických návodů – viz úkol B12. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   Dle skutečné potřeby  
Skutečná:    337 

 
 

 

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

 
 
 



Číslo úkolu: B.10/S8  
Název úkolu:  Obec a územní plánování 
Doba řešení:  Březen - srpen 2007 
Charakter úkolu:  Tematické úkoly  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Naděžda Rozmanová 
Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch. Jana Hurníková,  

Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Eva Rozehnalová,  
Ing. arch. Marie Tomíšková. 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Metodický pokyn pro obce. Týká se postavení a činnosti obcí v územním plánování podle 
zákona č. 183/2006 Sb.  
Metodický pokyn popisuje postup pořízení územního plánu a vymezení zastavěného území. 
Zdůrazňuje význam územního plánu z pohledu rozvoje obce a jeho dopadu na možnost 
předkupního práva nebo vyvlastnění. Seznamuje s novým pojmem – územně analytickými 
podklady. Objasňuje možnosti rozhodování v území prostřednictvím regulačního plánu, 
územního rozhodnutí, územního souhlasu a veřejnoprávní smlouvy. Jako zvláštní nástroj 
rozhodování v území představuje územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci 
území.http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/OZE/OZEmetodika.pdf 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Metodický pokyn byl odsouhlasen zadavatelem a zveřejněn na 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2826 

Využitelnost výstupu:  
Metodický pokyn je názornou a rychlou pomůckou pro orientaci v problematice územního 
plánování. Zabývá se dopadem nového stavebního zákona na postavení a činnost obcí 
v územním plánování. Seznamuje obce s územně plánovacími nástroji, s nimiž se budou ve 
své praxi setkávat. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Průběžná aktualizace metodického pokynu dle změn v předpisech a podle potřeb praxe. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 350  
Skutečná:  328 

 
 

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

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/OZE/OZEmetodika.pdf
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2826


 
Číslo úkolu: B.11/S8 
Název úkolu:  Principy a pravidla územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol  
Zadavatel OÚP  MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch Hana Halasová, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.,  

Ing. arch. Jana Hurníková,  Ing. Igor Kyselka, CSc.,  
Ing. František Nantl, Ing. arch. Eva Rozehnalová,  
Ing. arch. Naděžda Rozmanová,Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D, 
Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 
Oponenti:  
Kooperace:  

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem bylo dopracovat metodickou příručku podle výsledků oponentury z r. 2006 a vydat ji 
v rozsahu a formě, určené zadavatelem. 
Během r. 2007 byla provedena aktualizace některých částí příručky. O existenci příručky 
byla podána informace v středoevropském vědeckém a odborném časopise ALFA 
SPECTRA, který vydává Fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. 
Byly zpracovány nové dílčí kapitoly do kapitoly C – Funkční složky, tyto ale z nedostatku 
kapacit na straně zadavatele neprošly jeho posouzením a proto nebyly do textu zařazeny. 
Celkově z nedostatku kapacit na straně zadavatele i řešitele (nutnost zabezpečit jiné úkoly) 
nebyla příručka zcela dopracována a vydána tiskem.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
http://www.uur.cz/principy/pap 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro odbornou veřejnost. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol byl zařazen do plánu činnosti ústavu na rok 2008. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     581 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Viz Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení. 
 
Náklady na kooperaci:   
OOV:  --- 



Smlouva o dílo: --- 
Číslo úkolu: B.12/S8 
Název úkolu:  Metodika pořizování územně analytických podkladů 
Doba řešení:  Květen - prosinec 2007  
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Jiří May 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jana Hurníková 
Řešitelé:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D, Ing. Alena Navrátilová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Metodická podpora pořizování ÚAP včetně tvorby metodických podkladů pro jejich 
pořizování.  
Účast na jednáních a seminářích pro obce s rozšířenou působností a kraje. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová prezentace metodických návodů: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2541 

• Metodika pořizování ÚAP 
• Metodické návody 1A, 1B s přílohami 
• Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem 

Metodické návody jsou průběžně aktualizovány. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Metodické návody pro pořizování ÚAP jsou zveřejněny na internetových stránkách ÚÚR 
pod hlavičkou konzultačního střediska v sekci územně plánovací podklady. Účelem těchto 
metodických návodů je poskytnout odbornou podporu zejména krajským úřadům a úřadům 
územního plánování při pořizování územně analytických podkladů – nové povinnosti, která 
pro ně vyplývá ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
V roce 2008 rozšiřovat a aktualizovat dle potřeby praxe metodické texty pro pořizování 
ÚAP, účastnit se jednání odborných seminářů pro úředníky úřadů územních plánování a 
krajů.   
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 250  
Skutečná:  706 

 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2541


Zdůvodnění rozdílu:  
Hodinová kapacita úkolu stanovená v zadávacím listu úkolu nezohlednila dostatečně 
požadované výstupy / osnovu úkolu. 
Zadání úkolu bylo několikrát rozšířeno, např. o  

• Návrh textu k vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný 
rozvoj území. 

• Vyhodnocení dotazníkové akce na úspěšnost úvodních činností při pořizování ÚAP 
obcí. 

Časově náročné bylo také vyjednávání s poskytovateli údajů, vyřizování telefonických 
dotazů a řešení problémů jednotlivých pořizovatelů. 
 
Náklady na: 
OOV: 21 200,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.13/S6 
Název úkolu:  Rozbor a vyhodnocení projektů priority 4 (4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 

4.2.2) Společného regionálního operačního programu 
Doba řešení:  Listopad - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel: Odbor cestovního ruchu MMR 
Garant MMR:  Bc. Margit Beníčková 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zadání úkolu bylo na základě požadavku OCR MMR rozšířeno o zpracování analýzy 
územního rozložení a tematické skladby dotací Státního programu podpory cestovního ruchu 
v období 2001-2006. Vzhledem k onemocnění garanta ÚÚR a zkrácení doby řešení úkolu 
byla zpracována formou dílčího výstupu jen tato analýza. Dodatkem zadávacího listu byl 
termín celkového dokončení úkolu posunut na 15. 2. 2008. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Aktualizace přehledu dotací Státního programu podpory cestovního ruchu v období 2001-
2006  
Tento dílčí výstup má 16 stran s tabulky, grafy a kartogramy. 
Dostupnost: v odboru cestovního ruchu MMR a v ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro analytickou, programovou, publikační a popularizační činnost odboru cestovního ruchu 
MMR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   500  
Skutečná:      96 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Rozdíl je způsoben onemocněním garanta MMR a přesunem zbývající části kapacity do roku 
2008. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 



Číslo úkolu: B.14/S8  
Název úkolu:  Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných 

obnovitelných zdrojů - metodický pokyn k jejich umisťování 
Doba řešení:  Červenec - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Tematické úkoly  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Helena Seifertová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Naděžda Rozmanová 
Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Miriam Blažková, 

Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Igor Kyselka, CSc.,  
Ing. Alena Navrátilová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.  

Konzultanti: --- 
Oponenti: Ing. Roman Polák, Energetický regulační úřad 

 
Kooperace: --- 

 
 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Metodický pokyn pro státní správu a samosprávu. V souvislosti s rozšiřováním využívání 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) vznikají nové druhy staveb a zařízení pro výrobu 
energie, které se považují za technickou infrastrukturu. Metodický návod slouží pro 
sjednocení praxe při umisťování této technické infrastruktury.  
Metodický pokyn byl prověřen terénním šetřením několika stávajících zařízení, prošel 
oponenturou Energetického regulačního úřadu, byl odsouhlasen zadavatelem.   
Informace byly získány mimo jiné absolvováním odborného celostátního semináře 
Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v praxi, který se konal pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Metodický pokyn vznikl podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a zákonů a vyhlášek 
týkajících se energetiky. Zveřejněn je na webových stránkách ÚÚR pod hlavičkou 
„konzultačního střediska“ - Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných 
zdrojů - metodický pokyn k jejich umisťování (OZEmetodika.pdf, 2 290 kB) 
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/OZE/OZEmetodika.pdf 

 
Využitelnost výstupu:  
Metodika poskytuje pracovníkům veřejné správy a veřejnosti základní informace                   
o problematice OZE a přispívá k realistickému pohledu na výstavbu a využívání těchto 
zařízení. Metodika napomáhá orientaci v základních pojmech, příslušné legislativě a 
požadavcích na území.  
  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Průběžná aktualizace metodického pokynu dle případných změn v předpisech a podle potřeb 
praxe. 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/OZE/OZEmetodika.pdf


Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 350  
Skutečná:  600 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vyšší počet hodin byl čerpán z následujících důvodů: 
- náročnost úkolu, zejména prostudování a orientace v legislativě týkající se energetiky 
- zařazení biomasy do vybraných obnovitelných zdrojů 
- terénní šetření 
- zapracování připomínek oponentury 

Vyšší počet čerpaných hodin byl projednán na poradě vedení a zohledněn v předávacím 
protokolu. 
 
Náklady na:  
OOV:  4 400,- Kč           
Smlouva o dílo:   --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Číslo úkolu: C.1/S5 
Název úkolu:  Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení  

I. etapa 
(původně Publikace na vybrané téma z problematiky bydlení) 

Doba řešení:  Únor - listopad 2007 
Charakter úkolu:  Publikace  
Zadavatel: Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo zpracovat informační panely programů podpory bydlení.  
V rámci řešení tohoto úkolu bylo nutné dohodnout se zadavatelem rozsah a postup prací. 
Vstupní jednání proběhlo 02/2007 a byla k němu připravena maketa podkladové databáze, 
tabulek a kartografické vizualizace akcí (příklad za rok 2002). Úkol byl specifikován na 
období 2003 až 2006, se zaměřením pouze na programy nájemní byty a podporované byty 
z rozpočtu MMR. 
Dále byly shromážděny a upřesněny podklady (04/2007) a založena a naplněna podkladová 
databáze (průběžně do 10/2007). Veškeré akce (data) byly původně uvažovány z Rozhodnutí 
ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotací. 
Proběhl kontrolní den (10/2007). Zde byl předložen „Souhrnný podklad k úkolu C.1/S5 
Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení – I. etapa“. Obsahoval veškeré 
podklady, materiály a tabulky, které byly doposud shromážděny a vytvořeny. Byly také 
připraveny ukázkové informační panely za roky 2003 a 2005. Předložené materiály byly 
akceptovány s některými úpravami. Zásadní změnou bylo, že ve výčtu podporovaných akcí 
za jednotlivé roky se bude uvažovat rok, kdy bylo rozhodnuto o přidělení dotace, tedy akce 
skutečně zahájené a realizované. Původní databáze byla upravena ve spolupráci s Oddělením 
investičních dotací MMR. Na základě opravených dat byly opraveny tabulky a databáze pro 
tvorbu kartogramů a celkové shrnutí.  
Bylo zpracováno celkem pět informačních panelů. Čtyři panely za jednotlivé roky 2003 – 
2006, jejichž součástí jsou kartogram, základní údaje o programu, shrnutí, tabulky, graf 
a fotodokumentace. Dále byl zpracován souhrnný panel za všechny čtyři roky (velký 
kartogram, vývojové grafy). 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  

 - informačních panely (zalaminované, formát A1 594x841 mm), 
 - závěrečná zpráva + CD, 
 - internetová prezentace – http://www.uur.cz/default.asp?ID=2885. 

Dostupnost výstupu je zajištěna u garanta OBP MMR, garanta ÚÚR a na internetových 
stránkách ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Úkol poskytuje přehled o výši poskytnutých dotací a počtu nájemních bytů, nájemních bytů 
pro nízkopříjmové osoby a podporovaných bytů v letech 2003 – 2006, na které byla 
poskytnuta dotace z rozpočtu MMR (Program podpory výstavby nájemních bytů a technické 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2885


infrastruktury, Program výstavby podporovaných bytů). 
Informační panely programů podpory bydlení budou využitelné při prezentaci činnosti 
Odboru bytové politiky MMR a ke zvýšení povědomí o dotačních programech, zaměřených 
na podporu bydlení. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Na základě požadavků MMR bude úkol kontinuálně navazovat v roce 2008 II. etapou, a to 
zpracováním přehledu dotací poskytovaných Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB). Úkol 
bude z důvodu předmětu řešení v rámci rozdělení činnosti ÚÚR zařazen do okruhu „A. Stálé 
činnosti – Monitorování, zpracování dat, www informace“. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     763 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Nižší čerpání hodin – v důsledku úprav vstupních dat a doplnění o ilustrační fotografie akcí 
konkrétního roku se definitivní podoba panelů ukončila v přesahu 02/2008. Hodiny na 
ukončení úkolu byly už vykazovány na úkol pro rok 2008 A.4.11/BP Monitoring dotací 
v rámci programů podpory bydlení. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: C.2/S5 
Název úkolu:  Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací 

MMR do bydlení s doprovodným textem 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Halasová 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zabezpečování fotografií vybraných realizovaných staveb pro bydlení, pro které byla využita 
státní dotace. Fotodokumentace bude využívána pro prezentaci v tisku, na konferencích, 
výstavách ap.  
Fotografie byly většinou pořizovány fotografováním vybraných staveb (nájemní byty, 
podporované byty, regenerace sídlišť)  pracovníky ÚÚR. Kromě toho byly osloveny i některé 
obce (statutární města i menší obce), se kterými ÚÚR spolupracuje a využity jejich fotografie 
(Ostrava), dále byly využity materiály, které poskytly obce k fotografovaným akcím. 
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně náplně úkolu C.1/S5 Publikace na vybrané téma, 
nemohl, dle původního předpokladu, probíhat výběr lokalit pro fotografování v koordinaci 
s tímto úkolem (výstup úkolu C.1/S5 však bude možné využít v roce 2008). Proto byly pro 
soubor fotografií za rok 2007 vybrány převážně stavby realizované na území města Brna. 
Fotografie s doprovodným textem byly předány ve třech ucelených sériích na CD a v tištěné 
podobě (květen: z města Brna - 3 městských částí za 5 výstavbových akcí, září: z města Brna 
- 2 městských částí za 3 výstavbové akce a z města Ostravy, prosinec: ze 4 obcí za 8 
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 a 
využití státní dotace. Ze vznikající databáze je možno vybrat objekty pro další specifickou 
prezentaci. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pokračovat v úkolu, tj. převedení na stálou činnost ústavu, aby mohl být vytvořen rozsáhlejší 
archiv akcí se základní charakteristikou objektů. 
Využít výstup úkolu C.1/S5 Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení – I. 
etapa (původně Publikace na vybrané téma z problematiky bydlení): podkladovou databázi, 
tabulky a kartografickou vizualizaci akcí, kterým byla poskytnuta dotace MMR v rámci 
jednotlivých programů podpory bydlení v letech 2003 – 2006. 
 
 



Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 800  
Skutečná:  810 

 
 

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



Číslo úkolu: C.3/S8 
Název úkolu:  Česko - anglická příručka o územním plánování 
Doba řešení:  Leden - červen 2007 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Halasová 
Řešitelé:  Ing. Petr Martykán, Ing. Alena Navrátilová, Mgr. Robert Veselý, 

Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Vydání aktualizované česko-anglické příručky o územním plánování podle nového 
stavebního zákona, souvisejících předpisů a dalších skutečností.                                                                                                                                                    
Publikace „Územní plánování v České republice 2007“ navazuje na příručku o územním 
plánování vydanou v roce 2002, formát i grafická úprava jsou obdobné. Změna je 
v prezentaci anglického textu, současná publikace je z jedné strany v češtině, z druhé 
v angličtině. Přechod z české na anglickou verzi a naopak umožňují dvojjazyčné mapy ČR 
umístěné uprostřed knihy.  
Publikace zachovává také obsahovou náplň příručky z roku 2002 a její členění na tři části.  
V jednotlivých kapitolách popisuje cíle a úkoly územního plánování, výkon veřejné správy 
ve věcech územního plánování a stavebního řádu, nástroje a legislativu územního plánování. 
Vychází přitom ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů. Pro větší názornost obsahuje 
publikace velké množství grafických příloh - tabulky, mapy, výkresy, fotografie. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Dvojjazyčná publikace – 500 výtisků (červen 2007) + 1000 výtisků (listopad 2007) 
www. uur.cz a www.mmr.cz. 
 
Využitelnost výstupu:  
Česko-anglická publikace s velkým množstvím grafických příloh umožňuje získat dobrou 
představu o České republice a jejím územním plánování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   300   
Skutečná:    361 

 
 

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



Číslo úkolu: Ú 45 
Název úkolu:  Správa informačních a komunikačních technologií 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Interní úkol 
Zadavatel: Ústav územního rozvoje 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Ing. Petr Hladiš 
Řešitelé:  Robin Heneš, Ing. František Nantl, Ing. Monika Nováková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Bc. Lukáš Trhlík 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Vypracování, aktualizace a plnění Informační strategie ÚÚR. Zabezpečení nákupu, 
zprovoznění, údržby, oprav, reklamací a vyřazování výpočetní techniky. Školení uživatelů. 
Návrh interních norem. Sledování účelného využívání informačních a komunikačních 
technologií, příprava podkladů pro rozpočet, specifikace objednávek, finanční kontrola a 
evidence. Rekonstrukce zasedací místnosti. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Evidence informačních a komunikačních technologií. Softwarový audit. Dokument 
Informační strategie. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro řízení ÚÚR, kontrolní činnost.  
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Průběžně zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců v oblasti IT. 
Průběžně inovovat zastaralé technologie. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 3 900  
Skutečná:  4 264 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu: 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo 285 600,- Kč 
 
 
 
 



Číslo úkolu: Ú 47  
Název úkolu:  Aplikace GIS 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Interní  úkol  
Zadavatel ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Mgr. Marek Chmelař 
Řešitelé:  Ing. František Nantl, Ing. Monika Nováková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zabezpečení provozu GIS aplikací, jejich účelné využívání při řešení konkrétních úkolů 
ÚÚR. Monitorování nových postupů a produktů v oblasti GIS a jejich implementace do 
úkolů zpracovávaných ÚÚR, včetně prezentace výsledků. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
V rámci konkrétních úkolů. 
 
Využitelnost výstupu:  
Při řešení úkolů vyžadujících mapové (prostorové) vyjádření informací a dat, jakožto rutinní 
součásti těchto úkolů. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Další sledování vývoje technologií GIS a jejich vyšší využití při řešení úkolů ÚÚR za účelem 
kvalitního a efektivního zpracování těchto úkolů. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  1 506 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  

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



Číslo úkolu: Ú 48  
Název úkolu:  Vypořádání práv a povinností k pozemkům 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2007 
Charakter úkolu:  Interní  úkol  
Zadavatel ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Bc. Ivanka Pavlisová 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: Ing. Alena Navrátilová 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. Miroslav Rosmanit, JUDr. Marie Semíková, 

Mgr. Alena Urbánková,  
 
 
 

  
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je dokončit vypořádání práv a povinností k pozemků, který přešly z bývalých 
Krajských inženýrských organizací. 
V roce 2007 byly realizovány tyto úkony: 
 
 
 
 Souhlasná prohlášení a převody příslušnosti hospodařit s majetkem státu 
  

P.č. Název smluvní strany Katastrální území Datum 
uzavření 

Počet 
pozemků 
plocha v m2 

02 Město Valašské Meziříčí Val. Meziříčí – 
město  

19.12.2006 23/3303 

11 Město Rožnov pod 
Radhoštěm 

Rožnov pod Radh. 30.03.2007 4/1364 

12 Pozemkový fond ČR Libhošť 01.08.2007 1/747 
13 Město Kopřivnice Kopřivnice 18.06.2007 1/24 
 CELKEM odepsáno z účetní evidence 29/5438 

 
 
 
 

 Darovací smlouvy 
 

P.č. Název smluvní strany Katastrální území Datum 
uzavření 

Počet 
pozemků 
plocha v m2 

03 Město Bohumín Nový Bohumín 25.01.2007 1/50 
06 Moravskoslezský kraj – SS  Karviná-město 08.02.2007 2/959 
09 Obec Dolní Újezd D.Ú. u Lipníka n.B. 22.02.2007 1/5584 
10 Obec Prosenice Proseničky 02.03.2007 1/31 
 CELKEM odepsáno z účetní evidence 5/6624 



 
 Kupní smlouvy 
 

P.č. Název smluvní strany Katastrální území Datum 
uzavření 

Počet 
pozemků 
plocha v m2 

05 KRASSPOL, a.s. Val. Meziříčí – 
město 

21.12.2007 1/66 

07 Bohumil Svoboda Razová 15.02.2007 2/334 
 CELKEM odepsáno z účetní evidence 3/400 

 
 Komplexní pozemkové úpravy 
 

P.č. Název smluvní strany Katastrální území Datum 
rozhodnutí 

Počet 
pozemků 
plocha v m2 

10 MZ ČR – PÚ Šumperk Moravičany 29.05.2007 - 4/24232 
10 MZ ČR – PÚ Šumperk Moravičany 29.05.2007 + 1/23631 
 CELKEM odepsáno z účetní evidence  - 3/601 

 
 Oznámení katastrálních  úřadů 
 

P.č. Název smluvní strany Katastrální území Datum 
oznámení 

Počet 
pozemků 
plocha v m2 

13 Oznámení katastrálního  
úřadu 

Rožnov pod Radh. 06.02.2007 4/1364 

11 Oznámení katastrálního  
úřadu 

Kopřivnice 23.03.2007 1/24 

01 Oznámení katastrálního  
úřadu 

Rožnov pod Radh. 30.08.2007 2/1018 

 CELKEM připsáno do účetní evidence 7/2406 
 
 Účetní rekapitulace 
 

P.č. Právní akty Počet 
pozemků 
plocha v m2 

01 Souhlasná prohlášení a převody příslušnosti 29/5438 
02 Darovací smlouvy 5/6624 
03 Kupní smlouvy 3/400 
04 Komplexní pozemkové úpravy 4/24232 
 CELKEM odepsáno z účetní evidence - 41/36694 
04 Komplexní pozemkové úpravy 1/23631 
05 Oznámení katastrálních  úřadů 7/2406 
 CELKEM připsáno do účetní evidence + 8/26037 
 ROZDÍL - 33/10657 

 



 
 Uzavřené, avšak doposud nerealizované smlouvy (nutná jejich aktualizace) 
 

Číslo 
smlouvy 

Název smluvní strany Katastrální 
území 

Datum 
uzavření 

Počet 
pozemků 
plocha 
v m2 

DS/07/09/MR Město Frenštát pod 
Radh. 

Frenštát p. Radh. 29.06.2007 garáž 

KS/07/11/MR ČEZ Distribuce a.s. Valašské Meziříčí 04.09.2007 1/50 
KS/07/12/MR ČEZ Distribuce a.s. Nový Jičín 04.09.2007 1/40 
D/1867/2007 Zlínský kraj Krásno nad 

Bečvou 
01.10.2007 3/59 

D/1867/2007 Zlínský kraj Valašské Meziříčí 01.10.2007 3/438 
 
 
 
Ostatní agenda 
 
a) Soudní spor 50 C 91/98 Pavelka, Pavelková, Gutberger ca ÚÚR o poskytnutí náhrady ve 

výši 749.538.17 Kč  soudní jednání bylo odročeno na rok 2008 – doba bude upřesněna 
b) Soudní spor 24 Co 161/2007-131 Ing. Václav Pokorný a spol. ca ÚÚR byl v roce 2007 

pravomocně ukončen v neprospěch ÚÚR. 
c) Jednání vedená ve věci staveb dotýkajících se zájmů ÚÚR  
d) Právní agenda vedená v souvislosti s likvidační činností – zejména řešení: 

- úpravy zeleně na pozemku p.č. 384/27 v k.ú: Nový Jičín – Dolní Předměstí 
- žádosti o odstranění stromu na ulici Dlouhá č.p. 1789/31 v Novém Jičíně 
- žádost o osazení travnaté plochy p.č. 384/75 v k.ú: Nový Jičín – Dolní Předměstí 
- žádosti o odstranění břízy na pozemku p.č. 6497 v k.ú.: Vsetín. Times New Roman 

e) Na požadavky různých subjektů byla průběžně vedena poměrně rozsáhlá korespondence, 
v níž byly žadatelům poskytovány informace o stavbách realizovaných v minulosti 
právními předchůdci ÚÚR, Úřadům pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dohledávány doklady o pohybech pozemků ,  k nimž ÚÚR přísluší hospodaření resp. na 
pozemích sousedících apod. 

f) Do katastru nemovitostí byly po ověření zaplacení kupní ceny podány tyto návrhy na 
vklad: 

 
25. 5. 2007 František Frühauf st. 1016/12 – kupní cena 20.722,- Kč – smlouva z r. 2003 
4. 6. 2007 Milan Bureš st. 1016/30 - kupní cena 37.090,- Kč – nový prodej 
4. 6. 2007 Martina Strošová st. 1016/26 - kupní cena 20.322,- Kč – kupní smlouva z r. 2003 
13. 6. 2007 Bedřich Deduch st. 1016/141 – kupní cena 21.451,- Kč – smlouva z r. 2003 
13. 6. 2007 Preciosa a. s. – st. 1016/29, 33, 34, 38, 39 – kupní cena 105.984,- Kč – smlouva 
z r. 2002 
20. 6. 2007 Dita Kolářová, Ing. Vladimír Teplík st. 1016/133 – kupní cena 20.322 Kč – 
smlouva z r. 2003 
26. 6. 2007 Helena Karásková st. 1016/35 – kupní cena 20.322,- Kč – smlouva z r. 2003 
4. 7. 2007 Miloš Keltner, st. 1016/41 – kupní cena 20. 592,-Kč – smlouvy z r. 2004 
27. 7. 2007 Petr Hawel, st.1016/32 – kupní cena 20. 592,-Kč – smlouva z r. 2004 
1. 8. 2007 Jiří a Jana Jiránkovi, st. 1016/11 – kupní cena 20.322,-Kč – smlouva z r. 2003 
15. 8. 2007 Mgr. Blanka Zitová, st. 1016/48 – kupní cena 39. 155,-Kč 



15. 8. 2007 Martin Cibulka, st. 1016/14 – kupní cena 37. 094,-Kč 
23. 8. 2007 Emil Polič, st. 1016/22 – kupní cena 37. 090,-Kč 
13. 9. 2007 Ing. Miroslav Hub, st. 1016/40 – kupní cena 37. 090,-Kč 
17. 10. 2007 Martin a Lenka Trakalovi, st. 1016/49 - kupní cena 37.090,- Kč 
17. 10. 2007 Josef a Ludmila Ebertovi, st. 1016/31 – kupní cena 37.090,-Kč 

 
 

 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Dokumentace je uložena na ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
--- 
 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Nadále pokračovat ve vypořádávání práv a povinností k pozemkům, k nimž má doposud 
právo hospodaření ÚÚR. 
 
 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  953 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: 562 800,- Kč 
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