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Dotazník 1 – Veřejná prostranství v územně analytických 

podkladech a v územních studiích – příklad vyplnění 

Dotazník na vybrané obce s rozšířenou působností a vybrané projektanty 
jako podklad pro plnění opatření 2.1.2 a 2.1.3 Politiky architektury a stavební kultury České republiky. 

 

V tomto dotazníku nejsou „správné odpovědi“. Podle odpovědí nebudou ORP ani projektanti nijak 
hodnoceni, výsledky budou publikovány souhrnně s vyloučením spojování jednotlivých odpovědí 
s konkrétní ORP či projektantem. Odpovědi budou sloužit jako podklad (zjištění stávající situace) pro 
tvorbu metodického pokynu pro práci s veřejnými prostranstvími v územně analytických podkladech 
a územně plánovacích dokumentacích, který předpokládá MMR ve spolupráci s ÚÚR vytvořit v roce 2017. 

 
Cílem v části věnující se ÚAP je získat základní informace: 

1. Jsou evidována veřejná prostranství v rámci sledovaných jevů? 
2. Které údaje o veřejných prostranstvích jsou zpravidla sledovány?  
3. Které údaje o veřejných prostranstvích považujete za nezbytné a v jakém min. rozsahu? 

Pokyny k vyplnění dotazníku:  

Zvolené odpovědi barevně označte „online“ do tohoto dotazníku, případně si můžete dotazník vytisknout 
a vyplnit ho „ručně“ a následně naskenovat. 
Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na adresu rozmanova@uur.cz nebo gajdikova@uur.cz 

Případné rozsáhlejší poznámky uveďte na konec dotazníku s číslem otázky, k níž se vztahují. 

Pro názornost přikládáme vyplněný dotazník. 

Stav informací o veřejných prostranstvích (VP) v ÚAP 

ORP  – název ORP (kraj) 

nebo jméno projektanta, pokud vyplňuje dotazník 
projektant 

Městský úřad Jindřichův Krumlov 

(Karlomoucký kraj)  
Č. tab. ÚAP  

(nevyplňujte) 

Odkaz na www stránku, kde jsou 
v ÚAP veřejná prostranství řešena  

Projektant nevyplňuje. 

http://www.jindrichuvkrumlov.cz/urad/uzemni-
planovani/uzemne-analyticke-podklady/ 

 

Místo evidence informací o VP,  

vybrané informace o VP 

(tj. kde je evidováno VP a co je evidováno o VP) 

Průzkum 
území 

 Podklady 
pro rozbor 

udržitelného 
rozvoje 
území 

 Rozbor 
udržitelného 

rozvoje 
území 

Poznámky 

1. Byl proveden např. terénní 
průzkum území nebo vyhledávací 
studie zaměřená na VP? 

Ano / ne   

 

2. Jsou veřejná prostranství 
evidována (zohledněna, řešena) 
při následujících procesech? 

Případně uveďte do kolonky Poznámky číslo 
sledovaného jevu, v rámci kterého je veřejné 
prostranství evidováno (např. 115 – ostatní 
veřejná infrastruktura). 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

Evidováno 
pod č. 11 – 
urbanistické 
hodnoty 

3. Je veřejné prostranství 
označeno? 

(např. kódem či popisem v textové a výkresové 
části)  

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 
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4. Je uveden druh veřejných 
prostranství? 

(např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, 
veřejná zeleň, další prostory přístupné každému 
bez omezení) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

5. Je uveden charakter veřejných 
prostranství? 

(např. veřejná prostranství s převahou zeleně, pro 
společenské účely, relaxační, rozptylová plocha, 
víceúčelové apod.) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

6. Je uváděn stav a funkčnost 
veřejných prostranství? 

(v jakém jsou stavu a zda dobře fungují pro svůj 
účel) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

7. Je uváděn význam veřejných 
prostranství? 

(v hierarchii veřejných prostranství – význam pro 
celé sídlo, pro část sídla) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

8. Je uváděna velikost veřejných 
prostranství? 

(např. velikostní kategorie od – do m
2
) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

9. Je řešeno propojení jednotlivých 
veřejných prostranství? 

(zda navazuje či nenavazuje na další veřejná 
prostranství) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

10. Je uváděna dostupnost 
veřejných prostranství? 

(docházková vzdálenost) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

11. Jsou zohledňovány hodnoty 
veřejných prostranství?  

(pro každé jednotlivé prostranství specifické 
vlastnosti, které by měly být posilovány 
a chráněny, včetně hodnot a vazeb kompozičních) 

Ano / ne Ano / ne Ano / ne 

 

12. Jsou uváděny záměry na 
provedení změn v území 
v souvislosti s veřejnými 
prostranstvími? 

Ano / ne Ano / ne 

  

13. Jsou uváděny problémy 
veřejných prostranství k řešení 
v ÚPD? 

Ano / ne  Ano / ne 

 

14. Kdo je zpracovatelem informací 
o VP v ÚAP?  

K údajům o VP nejsou určeni poskytovatelé, 
informace zjišťuje pořizovatel průzkumem území. 

Vyplňte např.: pracovník úřadu územního 
plánování s využitím podkladů jednotlivých obcí. 

Nebo: pracovník úřadu územního plánování 
s využitím spolupráce s externí firmou. 

Průzkum 
území byl 
zadán 
externí firmě, 
byly využity 
podklady 
obcí. 

Pracovník 
úřadu 
územního 
plánování 
ve spolupráci 
s externí 
firmou. 

Pracovník 
úřadu 
územního 
plánování 
ve spolupráci 
s externí 
firmou. 

 

15. Které informace o VP jsou v ÚAP 
podle Vás nezbytné a v které 
jejich části? 

 Charakter 
veřejného 
prostranství, 
a jeho 
hodnoty. 

Záměry, 
vzájemné 
propojení, 
problémy 
veřejných 
prostranství, 
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zejména 
dopravní.   

16. Uveďte další sledované nebo 
doporučené informace o VP 
v ÚAP ve vaší ORP. 

Bezbariérovost, podíl zeleně, formy pravidelného společenského 
využití (dožínky, divadelní představení, plážový volejbal, vánoční 
trhy).  

 

K otázce č. 11 uvádíme: 

V odůvodněných případech pro Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území vyznačujeme 

dominanty, kompoziční osy a průhledy, které je třeba respektovat. 

 

Veřejná prostranství v územních studiích 

a) Využíváte k prověřování veřejných 
prostranství ve vaší ORP územní 
studie? 

Ano / ne, případně poznámka 

b) Plánujete využívat územní studie pro 
prověřování možností úprav 
jednotlivých veřejných prostranství? 

Ano / ne, případně poznámka 

c) Plánujete využívat územní studie pro 
prověřování možností úprav systému 
veřejných prostranství? 

Ano / ne, případně poznámka 

d) Víte o dotacích z Integrovaného 
regionálního operačního programu na 
pořizování územních studií veřejných 
prostranství? 

Ano / ne, případně poznámka 

e) Hodláte pořídit územní studii/studie 
veřejných prostranství podpořenou/é 
dotací z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve své obci? 

Ano / ne, případně poznámka 

f) Hodláte pořídit územní studii/studie 
veřejných prostranství podpořenou/é 
dotací z Integrovaného regionálního 
operačního programu v obcích ve 
správním obvodu Vaší obce 
s rozšířenou působností? 

Ano / ne, případně poznámka 
Budeme pořizovat územní studie veřejných 

prostranství pro 5 obcí, které nás o pořízení 

požádaly. 

g) Považujete za vhodné a účelné při 
tvorbě územních studií zapojit do prací 
veřejnost? 

Ano / ne, případně poznámka 

h) Využíváte pro stabilizaci návrhu 
veřejných prostranství regulační plány? 

Ano / ne, případně poznámka 

 

K otázce g) uvádíme: 

Veřejnost ve vybraných obcích zapojujeme formou průzkumných anket prováděnými ve spolupráci se 

základními školami.  

 


