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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 2006 probíhala činnost ústavu na všech úsecích, daných zřizovací listinou.  
Práce byly zajišťovány pracovníky ústavu, pomocí kooperantů formou smluv o dílo a 
dohodami o provedení práce v souladu s upraveným zněním zřizovací listiny ze dne 
27.2.1998. 
Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna odborem, který úkol zadal a Odborem 
územního plánování, který je dle opatření ministra pro místní rozvoj č. 3/99 zřizovatelským 
odborem ÚÚR. Zaměření práce, stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů, je průběžně 
projednáváno se zadavateli úkolů,  zejména  formou tzv. kontrolních dnů. Převzetí úkolů 
potvrzuje garant MMR vyplněním tzv. „předávacího protokolu úkolu ÚÚR“, kde hodnotí 
splnění zadání a kvalitu výstupu. 
V roce 2006 došlo u několika úkolů v souvislosti s personálními změnami ke změně garanta 
ÚÚR, u jednotlivých dotčených úkolů jsou uvedeni všichni, kteří v průběhu roku za úkol 
zodpovídali. 

Úkoly byly v roce 2006 zadávány především odborem územního plánování, dále pak odborem  
regionálního rozvoje,  odborem bytové politiky, odborem realizace a rozvoje cestovního 
ruchu, odborem podpory bydlení, odborem územně a stavebně správním a odborem řídícího 
orgánu SROP a JPD Praha MMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
V ROCE 2006 

 
2.1  NÁPLŇ PRÁCE  
 
Činnost ústavu byla v roce 2006 rozdělena do čtyř okruhů: 

A.  Stálé činnosti 
B.  Tématické úkoly 
C.  Publikační činnost 
D.  Činnost odd. INKA 
 
Rozdělení skutečné kapacity podle činností 
 
            hodin % 
Skutečná  kapacita za r. 2006          76 714 100 
z toho odpracováno:   
na úkolech A 35 658 46 
na úkolech B 16 710 22 
na úkolech C 2 034 3 
na úkolu    D 2 530 3 
režie k odborným činnostem∗) 8 538 11 
režie provozní a hospodářská           11 244 15 

∗)Do  režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, ve 
kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků,  
kapacita  věnovaná  zpracování výroční zprávy, přípravě  návrhu plánu činnosti ústavu     
na r. 2007, kapacita na přípravu úkolů, které z různých důvodů v konečném řešení nebyly 
zařazeny do plánu práce ústavu, kapacita věnovaná rozesílání publikací,  práce na interním 
úkolu „Správa informačních a komunikačních technologií“a na úkolu“Aplikace GIS“, 
činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky,  část kapacity 
pracovnic kanceláře ředitele apod. 
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2.1.1 Seznam úkolů 
(Popis jednotlivých úkolů  je uveden v příloze 3) 
 
 
A.  STÁLÉ ČINNOSTI 
 
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 
A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost 
A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ 
A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů 
A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy 
A.1.5/S6 Slovník územního plánování 
A.1.6/S7 Konzultace a hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť 
A.1.7/S7 Regenerace sídlišť 
A.1.8//S6 Konzultační středisko pro úřady územního plánování 
A.2. Operativní úkoly 
A.2.1/S6 Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávu 
A.2.1.1/S6 Příprava zavedení NSZ do praxe 
A.2.1.2/S6 Soutěž „Zlatý erb 
A.2.1.3/S8 Integrovaný operační program - IOP 
A.2.2/S6 Spolupráce s vysokými školami 
A.2.3/S6 Propagace 

A.2.4/S5 Hodnocení trhu práce na úrovni ORP v ČR na základě vybraných ukazatelů, 
grafické výstupy 

A.2.5/S5 Účinnost protipovodňových opatření v ÚPD 
A.2.6/S6 Posouzení ÚP Ruda nad Moravou 
A.2.7/S6 Sjednocení rozsahu údajů o technické infrastruktuře pro ÚAP 
A.2.8/S6 Výkladový seminář k NSZ (Kolín, Plzeň, Ostrava, Brno, Praha) 
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1/S6 Činnost národního ESPON  
A.3.2/S6 Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy 
A.3.3/S8 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ 
A.3.4/S6 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné mezinárodní aktivity  
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska IFHP 
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL  
A.3.7/S7 NUO - HABITAT 
A.3.8/S7 Oder Regio INTERREG III B projekt (CADSES)  
A.3.9/S6 ELLA INTERREG III B projekt (CADSE) 
A.3.10/S6 SIC! INTERREG III B  Projekt CADSES 
A.3.11/S6 Územní soudržnost (německo-český záměr) 
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4.0/S6 Monitoring územního plánování 
A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti 
A.4.2/S6 Portál územního plánování 
A.4.3/S6 Monitorování Sbírky zákonů 
A.4.4/S5 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 

A.4.5/S5 Monitorování průměrných  cen budované dopravní a technické infrastruktury 
ve venkovských obcích 
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A.4.6/S5 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 
A.4.7/S5 Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního rozvoje 
A.4.8/S7 Monitoring komunálního bydlení  

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

A.4.10/S5 Monitoring mikroregionů  Jihomoravského kraje, MAS  a strategického 
plánování 

 
 
 
 
B. TÉMATICKÉ ÚKOLY 
 
B.1/S6 Politika územního rozvoje 
B.1.1 Politika územního rozvoje - pokračování 
B.2/S8 Cestovní ruch a kulturní dědictví 

B.3/S6 Spolupráce na prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu o ÚAP, ÚPD 
a postupu při evidenci ÚP činnosti 

B.4/S6 Spolupráce na prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu o obecných 
požadavcích na využití území 

B.5/S6 Spolupráce na prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu o úpravě 
vztahů k území 

B.6/S6 Účast na projektu ESPON 2.3.1 Aplikace ESDP v členských státech EU 
B.7/S6 Urbanistická studie rozvoje česko - slovenského příhraničí 

B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť zaniklých v souvislosti s odsunem 
občanů německé národnosti 

B.9/S6 Vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku v ŽP 
B.10/S5 Spolupráce při zajišťování programů EU zaměřených na urbánní politiku 
B.11/S6 Principy a pravidla územního plánování 
B.12/S6 Metodická pomoc pro výzkumný projekt Principy a pravidla ÚP 
B.13/S8 Byty zvláštního určení a upravitelné byty 

B.14/S8 Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů státního programu podpory 
cestovního ruchu v období 2001-2006 

B.15/S5 Regionální diferenciace ČR na úrovni krajů 

B.16/S6 
Spolupráce na prováděcí vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním 
opatření 

 
 
 
C.  PUBLIKACE 
 
C.1/S7 Podporované bydlení 

C.2/S7 Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR do 
bydlení s doprovodným textem 

C.3/S1 Dotčené orgány státní správy 
C.4/S6 Spolupráce při vydání aktualizovaní česko/anglické příručky o ÚP 
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INTERNÍ ÚKOLY 
 
Ú 47 Správa informačních a komunikačních technologií 
Ú 49 Režie k odborným činnostem 
Ú 58 Aplikace GIS 
Ú 65 INKA Praha – vypořádání práv a povinností k pozemkům 
 
 
2.1.2   D.  Činnost   oddělení   INKA   Praha 
 
V oblasti působnosti oddělení INKA byly ve sledovaném období vypracovány  a uzavřeny: 
 

1. Inventurní soupis pozemků evidovaných v účetní evidenci ÚÚR k 31.12.2005 
s detailním přehledem dle listů vlastnictví a jednotlivých pozemků. Pro účely jednání 
ve věci podmínek ukončení činnosti oddělení INKA zpracován zvláštní přehled 
pozemků k vypořádání v roce 2006. 
Pro revizní skupinu MMR Přehled dokumentů, které v období od 1.7.2003 do 
31.3.2006 vypracoval a uzavřel ÚÚR za účelem převodu vlastnictví k nemovitostem 
zapsaným na listech vlastnictví a evidovaným v účetní evidenci ÚÚR, případně 
osvědčení k vlastnictví nemovitostí a evidovaných v účetní evidenci ÚÚR, případně 
osvědčení k vlastnictví nemovitostí v minulosti převedených inženýrským 
organizacemi příslušným objektům. 
Pro potřeby Moravského zemského archivu byla vypracována zpráva o právních 
předchůdcích ÚÚR – organizacích pracujících od roku 1957 do 31.7.1992 na realizaci 
komplexní bytové, občanské a účelové výstavby v ČR a o archivaci některých dokladů 
o těchto zrušených objektech. 
 

2. Souhlasná prohlášení či zápisy o změně příslušnosti k hospodaření majetkem 
státu s: 
Městem Kladno na převod 5 pozemků o výměře 998 m2 v k.ú Kladno  
Obcí Jince  na převod 7 pozemků o výměře 2973 m2 v k.ú Jince 
Městem Příbram na převod 1 pozemku o výměře 3798 m2 v k.ú Příbram  
Generálním ředitelstvím cel  1 pozemku o výměře 1193 m2 v k.ú Kosova Hora 
Městem Náchod na převod 3 pozemků o výměře 20 m2 v k.ú St. Město/M.  
Městem Kopřivnice na převod 2 pozemků o výměře 7765 m2 v k.ú Kopřivnice  
Městem Frenštát p/R. na převod 3 pozemků o výměře 1351 m2 v k.ú Frenštát  
Městem Frenštát p/R. na převod 3 pozemků o výměře 1553 m2 v k.ú Frenštát 
Městem Val. Meziříčí na převod 2 pozemků o výměře 758 m2 v k.ú Val. Mez.  

 
Městu Kladno osvědčeno vlastnictví objektů ZŠ čp. 2633 v k.ú. Kročehlavy 
Městu Hradec Králové osvědčeno vlastnictví k předávací stanici C 9 - Malšovice  
Pozemkovému fondu ČR na převod 1 pozemku o výměře 6720 m2 v k.ú Pakoním 
 

3. Notářské zápisy: notářsky ověřeny zápisy, jimiž bylo osvědčeno vlastnictví 
- městu Vlašim ke čtyřem výměníkovým stanicím, 
- městu Česká Skalice ke 3 pozemkům v k.ú. Česká Skalice 
- městu Hradec Králové ke 14 řadovým garážím v sídlišti Malšovice – jih 
- SBD Strakonice k objektu bydlení o 16 bytových jednotkách v k.ú. Strakonice 
- městu Jaroměř ke 2 pozemkům v k.ú. Jaroměř 
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4. Darovací smlouvy s: 

Hl. m. Prahou  na převod  1 pozemku o výměře 11 456 m2 v k.ú Nusle 
Olomouckým krajem na převod 1 pozemku o výměře 4703 m2 v k.ú Staměřice  
Olomouckým krajem na převod 3 pozemků o výměře 979 m2 v k.ú Vel. Újezd 
Olomouckým krajem na převod 1 pozemku o výměře 3176 m2 v k.ú Moravičany  
Obcí Lipina na převod 3 pozemků o výměře 421 m2 v k.ú Lipina 
Hl. m. Prahou na převod 1 pozemku o výměře 929 m2 v k.ú Nusle  
Městem Kladno na převod 1 pozemku o výměře 205 m2 v k.ú Kladno  
 

5. Kupní smlouvy s: 
Janem Stenzelem  na převod  1 pozemku o výměře 4 m2 v k.ú Karviná-město 
S.r.o. GAZCONTOL na převod 1 pozemku o výměře 262 m2 v k.ú Karviná-město  
Městem Val. Mez. na převod 2 pozemků o výměře 244 m2 v k.ú Val. Meziříčí 
Lubomírem Kladivou na převod 1 pozemků o výměře 174 m2 v k.ú Kopřivnice  
S.r.o. AVAL na převod 2 pozemků o výměře 244 m2 v k.ú Val. Meziříčí 
Jozefem Staňkem na převod 1 pozemku o výměře 19 m2 v k.ú Čelákovice  
 

6. Účtárně ÚÚR předáno k proúčtování 31 návrhů na vyvedení 195 pozemků o celkové 
výměře 185 336 m2 v účetní hodnotě 33 099 801,- Kč z účetní evidence a 12 návrhů na 
zavedení 105 pozemků o celkové výměře 127 730,- m2 v účetní hodnotě 20 247 117,- 
Kč. 

 
7. Běžnou korespondencí byly vyřizovány požadavky institucí i občanů k dohledání 

archivních materiálů (zejména pro Úřady pro zastupování státu ve věcech 
majetkových). Dvěma pracovníkům zrušených inženýrských organizací byla na 
podkladě archivních dokumentů vystavena potvrzení o zaměstnání pro účely řízení o 
starobním důchodu. Pro organizace, zabývající se rozsáhlou výstavbou v katastru 
Nusle vystaveno několik souhlasů se zamýšlenou investiční výstavbou, souhlasy se 
vstupy na pozemky z důvodu budování inženýrských sítí apod. 

 
8. Průběžně sledován postup Katastrálního úřadu v Rychnově nad Kněžnou ve věci 

pozemkových úprav a zápisu platného geometrického plánu v k.ú. Deštné v Orlických 
horách. Řízení založené 16.12.2005 bylo ukončeno 19.4.2006 a s výsledky tohoto 
řízení byla seznámena p. Látalová včetně předání příslušných dokladů. 

 
 
9. V září byly zahájeny práce na přípravě předání mzdových listů zrušené SIO Praha, IO 

Plzeň, INKA Praha a příslušných osobních spisů k archivaci v ÚÚR v Brně. 
 
10. V průběhu 4. čtvrtletí probíhala intenzivní příprava dokladů k předání na ředitelství 

ÚÚR v brně. Předání se uskutečnila protokolárně 26.10., 14.11.,30.11. a 12.12. 2006. 
Vyúčtování pokladní zálohy zasláno účtárně ÚÚR 13.12.2006. Dále byla zajištěna 
fyzická likvidace služebního vozidla VAZ BZB 39 25 a ostatních inventárních 
předmětů 31.12 2006 protokolem předány majiteli uvolněné kancelářské prostory. 
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2.1.3 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/S6 4805 845 680 
A.1.2/S6 4566 803 616 
A.1.3/S6 1897 333 872 
A.1.4/S6 205 36 080 
A.1.5/S6 540 95 040 
A.1.6/S7 180 31 680 
A.1.7/S7 301 52 976 
A.1.8/S6 583 102 608 
A.2.  Operativní úkoly 
A.2.1/S6 708 124 608 
A.2.1.1/S6 1367 240 592 
A.2.1.2/S8 70 12 320 
A.2.1.3/S6 95 16 720 
A.2.2/S6 154 27 104 
A.2.3/S6 183 32 208 
A.2.4/S6 100 17 600 
A.2.5/S8 570 100 320 
A.2.6/S6 18 3 168 
A.2.7/S6 574 101 024 
A.2.8/S6 269 47 344 
A.3   Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 
A.3.1/S6 1086 191 136 
A.3.2/S6 285 50 160 
A.3.3/S8 268 47 168 
A.3.4/S6 883 155 408 
A.3.5/S6 570 100 320 
A.3.6/S6 1010 177 760 
A.3.7/S7 430 75 680 
A.3.8/S7 337 59 312 
A.3.9/S6 685 120 560 
A.3.10/S6 490 86 240 
A.3.11/S6 1212 213 312  
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 
A.4.0/S6 159 27 984 
A.4.1/S6 4301 756 976 
A.4.2/S6 814 143 264 
A.4.3/S6 560 98 560 
A.4.4/S5 1457 25 432 
A.4.5/S5 821 144 496 
A.4.6/S5 300 52 800 
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A.4.7/S5 137 24 112 
A.4.8/S7 1682 296 032 
A.4.9/S3 144 25 344 
A.4.10/S5 842 148 192 
 
 
 
B. TÉMATICKÉ ÚKOLY 
Úkol č.  Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno 
B.1/S6 2874 505 824 
B.1.1/S6 1116 196 416 
B.2/S8 781 137 456 
B.3/S6 1295 227 920 
B.4/S6 190 33 440 
B.5/S6 101 177 76 
B.6/S6 293 51 568 
B.7/S6 793 139 568 
B.8/S5 1294 227 744 
B.9/S6 450 79 200 
B.10/S5 400 70 400 
B.11/S6 2414 424 864 
B.12/S6 2427 427 152 
B.13/S8 857 150 832 
B.14/S8 426 74 976 
B.15/S5 652 114 752 
B.16/S6 347 61 072 
 
 
C.  PUBLIKACE 
Úkol č.  Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno 
C.1/S7 947 166 672 
C.2/S7 730 128 480 
C.3/S1 305 53 680 
C.4/S6 52 9 152 
 
 
 
 
INTERNÍ ÚKOLY 
Úkol č.  Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno 
Ú 47 4658 819 808 
Ú 49 2782 489 632 
Ú 58 1098 193 248 
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2.1.4 Struktura odběratelů 
V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména 
prostřednictvím publikací a časopisu  se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy 
a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební 
úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady). V závěru roku se souvislosti 
s činností Konzultačního střediska pro ÚÚP značně zvýšila komunikace s odbornou 
veřejností. 
V roce 2006 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  1.1. – 30.4. 2006 

                                             
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Organizační schéma  1.5.2006 – 31.12. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2006 činil 45 osob. 

Ředitel 
(1) 

Kancelář ředitele  (2) 

Oddělení 
územního rozvoje 

(14) 

Oddělení informací  
o územním rozvoji 

(13) 

Oddělení studijní a 
dokumentační 

(10) 

Oddělení INKA 
Praha 

(2) 

Skupina pro ekonomiku a provoz (5) 
      

  

Oddělení  
územního rozvoje 

(13) 

Oddělení informací  
o územním rozvoji 

(13) 

Oddělení studijní a 
dokumentační 

(10) 

Ředitel 
(1) 

Kancelář ředitele  (2) 

Skupina INKA  (1) 

Skupina pro ekonomiku a provoz (5) 



 
 

11 
 

2.2.2 Personální obsazení  
(v následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří pracovali k 31.12. 2006 
v ÚÚR). 

 
 

    Ředitel: 

• Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ -  ředitelka 

 

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 

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

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

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

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

 
 
 
Oddělení územního rozvoje: 

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

• 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 



 
 

12 
 

• Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy 
specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb 

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

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

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

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

• Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D. - referent státní správy a samosprávy 
    specializace: územní plánování - technická infrastruktura,  cenová a daňová politika, 
    bytová politika 
• Ing. Ludmila ROHREROVÁ - referent státní správy a samosprávy 

specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, 
bytová politika 

• Mgr. Robert VESELÝ -  referent státní správy a samosprávy  
specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů, obcí a měst 

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

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

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

 
 
 
Oddělení informací o územním rozvoji: 

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

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

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

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

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

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

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

• Ing. arch. Josef ŠPAČEK, CSc. - referent státní správy a samosprávy 
specializace: bytová politika, portál územního plánování, metodiky ÚP 

• Dana VÍTKOVÁ - asistent 
specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a  administrativní práce 

 
 
 
 
Oddělení INKA 

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

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

 
 
 
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 2006 
 
2.3.1  Základní hospodářské ukazatele 
 
 
Období :  2006    
KAPITOLA:         317 v tis. Kč 
  

Ukazatel  
  

Rozpočet 2006 Skutečnost           
2006 

% plnění 
schválený po změnách 3:2 

1 2 3 4 

 Běžné výdaje celkem 25 430 26 883 26 678,11 99,20 

 v tom:     
 - neinvestiční nákupy a související výdaje    
celkem:  25 202 26 661 26 456,11 99,20 

 z toho :     

 - platy zaměstnanců a ost. platby 11 794 12 289 12 249,11 99,70 

 v tom:          - limit prostředků na platy 11 376 11 078 11 073,31 100,00 
                     - ostatní platy za provedenou práci
        - výzkum  

418 
- 

418 
793 

384,61 
791,19 

92.00 
99,80 

                     - povinné pojistné 
                     - výzkum 

4 128 
- 

4 023 
179 

3 886,96 
179 

96,60 
100 

                     - ostatní nákupy a výdaje 
                     - výzkum  

9 280 
- 

10 371 
21 

10 342,05 
21 99,50 

                     - příděl FKSP 228 222 222,00 100,00 

 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0 

 Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0 

 Kapitálové výdaje celkem: 5 500 5 501 5 499,99 100,00 

 v tom: - systémové dotace 5 500 5 501 5 499,99 100,00 

 Limit počtu zaměstnanců      47      45  45 100,00 

Příjmy celkem     1 400,00      1 400,00 1 840,03 131,40 

 
 
V roce 2006 byly sníženy prostředky na platy o 298 tis. Kč a to z důvodu  snížení počtu  
pracovníků o 2 osoby.  Ostatní nákupy a výdaje byly posíleny o 1 863 tis. Kč, z toho  993 tis 
Kč na výzkum. Prostředky byly čerpány  především  na nákup ostatních služeb -  na tisk 
časopisů a publikací, zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky „Údržba“ byla 
realizována nutná akce „Zajištění únikových (požárních) cest“ včetně zpracování projektové 
dokumentace v hodnotě  292 tis. Kč  a výměna oken v bytě MUDr. Špotta ve výši 95 tis. Kč. 
 
 
V roce 2006 pokračovalo zpracovávání  příručky pro územně plánovací praxi orgánů veřejné 
správy a další odbornou veřejnost ve smyslu projektu B11/S6 – Principy a pravidla územního 
plánování s dobou řešení do  31.12.2006. Pro rok 2006 byly přiděleny prostředky na ostatní 
osobní výdaje ve výši 793 tis. Kč, 179 tis. Kč  na povinné pojistné a 21 tis. Kč na věcné 
výdaje.  
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2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů  
 
Kapitálové výdaje 
V roce 2006 byly prostředky čerpány takto:                 

          
                                                                     v tis. Kč 

Položka Původní 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravě Čerpání 

6111 Programové vybavení 1 900 939 938,99 
6113 Nehmotné produkty - - -   
6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 100 42      41,25 
6125 Výpočetní technika 2 500 4 520 4 519,75 

CELKEM 5 500 5 501 5 499,99 

V roce 2006 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. Byla  zbudována nová Ethernetová síť 10G 
s patřičnou kapacitou Ethernetových přípojek. 
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Běžné výdaje   
v tis. Kč 

Seskupení položek Původní 
rozpočet 

Rozpočet 
upravený 

Čerpání 
ÚÚR 

z toho 
INKA 

501 Platy zaměstnanců  11 376 11 078 11 073,31 297,66 
502 OOV 

OOV-výzkum                                                   
418 

- 
418 
793 

384,61 
791,19 

0 
0 

503 Povinné pojištění 
Povinné pojištění - výzkum 

4 128 
- 

4 023 
179 

3 886,96 
179 

104,18 
0 

50 Celkem 15 922 16 491 16 315,07 401,84 
513 Nákup materiálu - 700 698,14 3,90 
514 Finanční výdaje - 11 10,80 0 
515 Nákup vody, energie + 

PHM 
- 684 681,25   13,20 

516 Nákup služeb 
Nákup služeb - výzkum 

7 980 
- 

6 823 
21 

6 818,42 
21 

903,10 
          0 

517 Ostatní nákupy 1 300 1 920 1 904,45   3,15 
51 Celkem  9 280 10 159 10 134,06 923,35 
534 Příděl FKSP 228 222 222 5,95 
536 Kolky  - 2 1,49 1,49 
536 Poplatky - 9 5,49            0 
53 Celkem  228 234 228,98 7,44 

5  běžné výdaje – c e l k e m  25 430 26 883 26 678,11 1 332,63 
   z toho :     
  seskupení 51 + 53 
  seskupení 51+53-FKSP 

9 508 
9 280 

10 392 
10 170 

10 363,04 
10 141,04 

930,79 
924,84 
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Mzdové prostředky 
 
Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2006 dle výkazu Práce- 2-O4 
 

Ukazatel Jednotka Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený Skutečnost 

Průměrný přep. počet pracovníků os. 47 45 45 

Přepočtený stav k 31.12.2006 os. 47 45 45 

Platy zaměstnanců a ostatní 
platby 
z toho: 

 
tis. Kč 

         11 794 
 

          11 496 11 457,92 

Platy zaměstnanců tis. Kč          11 376          11 078 11 073,31 

Ostatní platby tis. Kč               418               418 384,61 

Průměrný plat Kč          20 170          20 515 20 506,00 
Prostředky na platy zaměstnanců byly sníženy o 298 tis. Kč z důvodu snížení stavu 
pracovníků o 2 osoby a vyčerpány na 100 %. Prostředky na OOV  byly čerpány na 92 %. 
Převážná část byla vynaložena na vydávání časopisu, dokumentační činnost a vedení 
knihovny. Dále pak na odbornou činnost, úklidové a řemeslnické práce. 
 
 
Tvorba příjmů 

• příjmy za  publikace       tis. Kč              29,33 
• příjmy za časopis                   125,00 
• příjem z vložného na konference                                                                          185,30 

C  e  l  k e  m  příjmy z vlastní činnosti               339,63 
           
 
                

• příjmy z pronájmu bytů      tis. Kč             314,49 
• příjmy z nebytových prostor                  886,70 

C  e  l  k e m   příjmy z pronájmů                        1 201,19 
 
 
• příjmy z prodeje neinvestičního majetku    tis. Kč               40,00 
• příjmy z prodeje pozemků                            227,48 
• příjmy z pronájmu v rámci činnosti INKA Praha        11,99 
• příjmy z úroků                             0,64 
• příjmy z prodeje HIM                                                                                            18,00  
• příjmy neidentifikované                                                                                            1,10 
Celkem                                                                                                                       299,21     
 
Příjmy celkem                                                                                                        1 840,03 
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3.  Výsledky kontrol provedených za rok 2006 
 

 
 
3.1. Kontroly vnější 
1) V termínu 25.-26.5. 2006 byl proveden metodický dohled pracovníky oddělení finančních 

služeb MMR. Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly zjištěny významné 
nedostatky ani závady. 

 
2)  V termínu od 6.6.-31.7. 2006  byla provedena veřejnosprávní kontrola za období od 

l.7.2003 do 31.3. 2006. Ve smyslu závěru kontrolní skupiny byly  do 31.10.2006 
vyvozeny důsledky za porušení směrnice ředitele ÚÚR k postupu uzavírání smluv. Do 
31.12. 2006 byly odstraněny nedostatky z vedení účetnictví po formální a věcné stránce. 

 
 3)   Dne 21.12. 2006 byla provedena pracovníkem 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. Bylo doporučeno zapracování postupu při 
podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol dle § 22 odst. 6 zák. 320/2001 Sb. do 
interní směrnice ÚÚR a provést odborné proškolení pracovníků (vnitřní kontrolní 
systém). 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 1  
k výroční zprávě za rok 2006 

 
Publikace 2003 - 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2003 
 

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

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

Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002 
 Hana Šimková a kolektiv 
 
• Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001 
 Marie Polešáková a kolektiv 
 
• Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí 
 
• Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch 
 
• Limity využití území - dodatek č. 8, dodatek č. 9 
 Vladimír Hyvnar a kolektiv 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2004 
 

• Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině – doplněné vydání 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2005 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2006 
 
 

• Podporované byty  
      Autorský kolektiv ÚÚR a  MMR 
 
• Dotčené orgány v procesu územního plánování  

Miriam Blažková 
 
• Evidence územně plánovací činnosti v České republice 
      Autorský kolektiv ÚÚR  
 
• Regenerace panelových sídlišť 
      Hana Šimková a kolektiv 
 
• Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
• Nový stavební zákon o územním plánování a stavební řádu 

Příloha časopisu  Urbanismus a územní rozvoj, 1/2006 
 
• Závěry neformálního jednání ministrů v Bristolu o udržitelných sídlech v Evropě 

Příloha časopisu  Urbanismus a územní rozvoj, 2/2006 
 
• Politika územního rozvoje České republiky 

Příloha časopisu  Urbanismus a územní rozvoj, 3/2006 
 
• Přehled pořizovatelské praxe 2001 - 2005 

Příloha časopisu  Urbanismus a územní rozvoj, 4/2006 
 
• Ochrana před povodněmi a plánování 

Příloha časopisu  Urbanismus a územní rozvoj, 5/2006 
 
• Venkov II – sídla a krajina  

Příloha časopisu  Urbanismus a územní rozvoj, 5/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 2  
k výroční zprávě  za rok 2006 

 
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2006 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 

0 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 3 
k výroční zprávě za rok 2006 

 
Hodnocení úkolů 

 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.1.1/S6 
Název úkolu:  Vedení knihovny, dokumentační činnost 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Markvart, CSc., PhDr. Lenka Ježková, 
Řešitelé:  Miroslava Dosedlová, Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová, 

Mgr. Robert Veselý 
Konzultanti: Ing. Petr Hladiš 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Provoz odborné knihovny pro potřeby pracovníků ÚÚR, MMR, veřejné správy a odborné 
veřejnosti. Průběžné přidávání záznamů do databáze všech nově získaných publikací a 
vybraných článků z odebíraných periodik. Poskytování dalších služeb dle požadavků čtenářů 
(překlady, vyhledávání v databázi, konzultace).   
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Stěžejním výstupem je databáze přístupná v knihovně i na internetu. Měsíčně vycházejí 
přírůstky databáze „Novinky“. Dostupné jsou v tištěné podobě 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. Tištěné rešerše nahradilo operativní vyhledávání v elektronické databázi uživatelem 
nebo s pomocí pracovníka knihovny. 
 
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. Požadavky  čtenářů jsou vyřizovány nejčastěji osobně, stále více  
e-mailem a také prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Doplnění a aktualizace některých údajů prezentace knihovny. Zlepšení vyhledávacího 
systému - přidání polí a tím i možností jejich kombinací při vyhledávání.  Průběžná 
aktualizace hesláře. Vyhledávání časopisů pomocí použitých zkratek v názvech časopisů. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná: 5000  
Skutečná:  4805  
Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na:  
OOV: 9 600,- Kč 
Smlouva o dílo:  --- 
 
 



Číslo úkolu: A.1.2/S6 
Název úkolu:  Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Mgr. Robert Veselý, 
Řešitelé:  Tamara Blatová, Ivana Divišová, Ing. arch. Lubor Fridrich,  

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Alena Navrátilová, 
Ing. Monika Nováková,  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Konzultanti: redakční rada  
Oponenti: --- 
Kooperace: Mgr. František Maršálek 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Vydávání odborného periodika pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou 
veřejnost pro obory územní plánování, regionální politika, politika bydlení a cestovní ruch. 
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 (pět formou zasedání, jedna korespondenční 
formou). 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Šest pravidelných čísel časopisu a sedm mimořádných příloh, z toho jedna příloha byla 
sborníkem  AUÚP. Součástí časopisu jsou pravidelné přílohy Pořizovatelská praxe, Stavebně 
správní praxe a Výběr z databáze knihovny ÚÚR. Za celý rok 2006 byl uveřejněn jeden 
recenzovaný článek, v č. 2/2006. Číslo 5 bylo monotematické, věnované ochraně před 
povodněmi. 
Náklad je 1600 ks, z toho cca 1300 výtisků je zdarma rozesíláno na ústřední, regionální a 
obecní orgány veřejné správy 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. Snažit se o 
vyváženější podíl jednotlivých oborů. Zvýšit  informovanost o aktivitách EU na úseku 
územního plánování a regionální politiky. Pokračovat v prezentaci časopisu na internetových 
stránkách ústavu a doplnit část internetových stránek, věnujících se časopisu, o jazykové 
mutace (AJ, NJ, FJ). 
 



Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 4500  
Skutečná:  4566 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
 
Náklady na : 
OOV:  89 850,- Kč 
Smlouva o dílo: 18 633,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.1.3/S6 
Název úkolu:  Vydání nové příručky celostátně platných limitů 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Vladimír  Hyvnar 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Igor Kyselka, CSc.,       

Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl,  
Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: RNDr. Ladislav Moučka 

Ing. Jiří Fait 
Ing.  Stanislav Prokeš 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení úkolu je třetí vydání příručky. Potřeba nového vydání vznikla v souvislosti 
s účinností nových právních předpisů na úseku stavebního práva (stavebního zákona včetně 
jeho prováděcích vyhlášek, změnového zákona a zákona o vyvlastnění) k 1.1.2007. 
V první etapě šlo dle ZL o zpracování obsahové části příručky, a to s uzavřením platnosti 
legislativy k 1.1.2007. Přestože byla příprava zahájena již ve III. čtvrtletí 2006, práce byly 
komplikovány tím, že nebyly definitivně schváleny prováděcí vyhlášky ke stavebnímu 
zákonu. Zejména potřebné konzultace na některých rezortech bylo možné uskutečnit až 
v závěru roku 2006. K časovému skluzu při zpracování podkladů za oblast dopravy došlo 
vlivem dlouhodobé nemoci zpracovatele. Přepracována musela být rovněž kapitola týkající 
se oblasti ochrany ovzduší vzhledem k novým předpisům přijatým v samotném závěru roku 
2006.  
V průběhu doby řešení byly dle potřeby uskutečňovány kontrolní dny, které přispěly 
k některým úpravám příručky (např. otázka tzv. administrativních limitů,  změny 
v uspořádání některých limitů  apod.). Její celková koncepce se však nezměnila.  
Řešitelským týmem byly využity již dříve získané kontakty na řadu odborníků vybraných 
rezortů nebo dalších specialistů, což značně přispělo ke zkvalitnění takto zpracovaných 
limitů. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem bude ve smyslu ZL katalog celostátně platných limitů využití území vydaný 
tiskem. Bude rovněž převeden v digitální podobě na www stránky ÚÚR. 
Publikace bude zaslána všem stavebním úřadům, ORP, krajům, MMR a dále všem 
konzultantům a pracovníkům ÚÚR. K dispozici bude rovněž zájemcům z řad projektantů a 
další odborné veřejnosti. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Jak již bylo uvedeno, publikace bude sloužit jak pro potřeby výše uvedených orgánů a 
institucí, tak pro zájemce z řad odborné veřejnosti. Bude rovněž k dispozici v knihovně 
ÚÚR. 
 
 



Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Z hlediska obsahové části je třeba upozornit na skutečnost, že příručka uzavírá stav platnosti 
legislativy k 1.1.2007. Proto bude nutné do doby jejího vydání tiskem, již pracovat na jejím 
prvním dodatku, a to v návaznosti na změny zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, případně 
technických norem, které budou provedeny v průběhu I. pololetí 2007. S tím taky počítá ZL 
pro rok 2007. 
 
Na doporučení MŽP a MZe  byly u limitů vodního hospodářství zařazeny do Souvisících 
předpisů některé významné evropské předpisy. Při další aktualizaci příručky bude proto 
zváženo, zda i u některých dalších oblastí by nebylo vhodné rámcové evropské předpisy 
zařadit. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2000  
Skutečná:  1897 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na:  
OOV: 2 800,- Kč 
Smlouva o dílo:  28 800,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.1.4/S6 
Název úkolu:  Dotčené orgány státní správy 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Aktualizace současné publikace "Dotčené orgány státní správy v procesu územního 
plánování a řízení" byla prováděna pouze v I. čtvrtletí roku 2006. Vzhledem k přípravě a 
schválení nového stavebního zákona a zákona o změně některých zákonů souvisejících  
s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon), kdy došlo  
k podstatným změnám v právních předpisech jednotlivých rezortů, bylo započato s přípravou 
nové publikace a nemělo význam současnou publikaci měnit. 
V roce 2007 bude text  této nové publikace zveřejněn na webových stránkách a 1x čtvrtletně 
aktualizován v souladu s uváděním nových legislativních předpisů do praxe. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová prezentace – aktualizovaný text publikace „Dotčené orgány státní správy 
v procesu územního plánování a územního řízení“ z roku 2003.  
www stránka - http://www.uur.cz/default.asp?ID=827 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Metodická pomůcka pro odbornou veřejnost (orgány obcí, krajů, zpracovatelů územních 
plánů apod.). 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Aktualizace www stránky 1x čtvrtletně. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600  
Skutečná:  205 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Plánovaná kapacita nebyla vyčerpána z důvodu zpracování úkolu C.3/S6 – Publikace 
„Dotčené orgány v procesu územního plánování“, která v plném rozsahu nahradí stávající 
publikaci. 
 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827


Číslo úkolu: A.1.5/S6 
Název úkolu:  Slovník územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
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:  
Vytvořit otevřený, průběžně aktualizovaný katalog termínů územního plánování, včetně 
jejich definic z různých zdrojů. Vyhledávání pramenů, výběr, opisování a editace definic. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová prezentace:  http://www.uur.cz/slovnik2/ 
Vyhledávání dle počátečního písmene, textového řetězce, zdroje či oboru, tisk definic. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Informace pro veřejnost, zejména odbornou. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2007: provedení změn v databázi slovníku ÚP v důsledku zrušení stavebního zákona 
č. 50/1976 Sb., editace termínů a jejich definic ze zákonů změněných v souvislosti s přijetím 
nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vkládání termínů a jejich definic z různých 
zdrojů, aktualizace definic termínů z právních předpisů. 
 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600   
Skutečná:  540 

 
 

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

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


Číslo úkolu: A.1.6/S7 
Název úkolu:  Konzultace a hodnocení projektů regenerace sídlišť 
Doba řešení:  Leden - červen 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor podpory bydlení MMR 
Garant MMR:  Ing. Olga Sedlmayerová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Eva Rozehnalová 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Halasová, Ing.arch.Marie Tomíšková 
Konzultanti: Ing.Alena Navrátilová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo pokračovat v poskytování  konzultací k připravovaným projektům 
regenerace sídlišť, evidenci poskytnutých konzultací a v hodnocení technicko ekonomické 
úrovně  projektů, ucházejících se o dotaci dle nařízení vlády č.494/2000 Sb. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Evidence poskytnutých konzultací, adresář žadatelů, zpráva o hodnocení technicko 
ekonomické kvality předkládaných projektů.  
 
Využitelnost výstupu:  
Zpráva o hodnocení technicko ekonomické kvality projektů regenerace sídlišť  byla jedním 
z podkladů pro jednání  hodnotitelské komise MMR, rozhodující o  přidělení dotace  v roce 
2006. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Úkol byl  v roce 2006 ukončen. Další poskytování dotací na regeneraci sídlišť  i případná 
forma projektů, kde by bylo možno využít získaných zkušeností, jsou předmětem jednání  
s EU. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  180 

 
 

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



Číslo úkolu: A.1.7/S7 
Název úkolu:  Regenerace sídlišť 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor  bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Dubnová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo dle zadávacího listu získání přehledu o výsledcích realizace projektů 
regenerace, o městech, která se hodlají zapojit do Programu regenerace sídlišť v roce 2007 a  
rozšíření informací o Programu regenerace sídlišť. 
Vzhledem k tomu, že dosud není definitivně rozhodnuto o dalším postupu při zlepšování 
prostředí problémových sídlišť, nebylo účelné provádět dotazníková šetření zaměřená na 
zapojení měst do dosavadního Programu regenerace, případně na jejich zájem o zapojení 
v příštím roce.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Na základě požadavku Odboru bytové polity MMR byly shromážděny údaje o počtu a 
velikostních kategoriích sídlišť a předpokládané náklady na regeneraci sídlišť jako podklad 
pro Integrovaný operační program (IOP), prioritní osu 3, oblast intervence 3.3 Zlepšení 
prostředí pro problémová sídliště  
Výstup úkolu je dosažitelný na ÚÚR a na Odboru bytové politiky MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Úkol poskytuje přehled o počtu a velikostních kategoriích sídlišť a předpokládané náklady na 
regeneraci sídlišť. Výstup úkolu byl jedním z podkladů pro Integrovaný operační program 
(IOP), prioritní osu 3, oblast intervence 3.3 Zlepšení prostředí pro problémová sídliště. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Vzhledem k počtu sídlišť a ekonomické náročnosti jejich regenerace je zapotřebí využívat 
veškerých možností finanční podpory.  
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     301 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Řešení úkolu neprobíhalo dle zadávacího listu. 
 
Náklady na :  
OOV: --- 
Smlouva o dílo:--- 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.1.8/S6 
Název úkolu:  Konzultační středisko pro úřady územního plánování 
Doba řešení:  Říjen - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Miriam Blažková,  

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Jana Hurníková,     
Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Eva Rozehnalová,           
Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc.,      
Ing. arch. Josef Špaček, CSc. 

Konzultanti: Ing. Tomáš Sklenář, JUDr. Zdeňka Vobrátilová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Poskytování konzultační a metodické pomoci úřadům územního plánování při plnění úkolů, 
které pro ně vyplývají z nového stavebního zákona a souvisejících zákonů. Ve zkušebním 
provozu byla zpřístupněna www stránka, kam zadávaly ÚÚP své otázky. Odpovědi na 
otázky byly předávány tazatelům po odsouhlasení MMR. Nejčastější dotazy a odpovědi na 
ně byly průběžně zveřejňovány na www stránce ÚÚR. Zde byl také zveřejněn metodický 
návod, týkající se minimálního standardu údajů o technické infrastruktuře pro územně 
analytické podklady.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
www stránka ÚÚR – konzultační středisko, zpráva o činnosti konzultačního střediska. 
Zpráva je k dispozici u zadavatele a v digitálních archivu ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Odborná pomoc pracovníkům ÚÚP při aplikaci nového stavebního zákona v praxi. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol pokračuje v roce 2007. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  583 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.1/S6 
Název úkolu:  Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a 

samosprávu 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Miriam Blažková,  

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,  
Ing. Igor Kyselka, CSc., PhDr. Ludmila Kašparová,  
RNDr. Vladimíra Labounková, Mgr. Igor Najman,  
Ing. František Nantl, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Eva Rozehnalová,  
Ing. arch. Josef Špaček, CSc.,  

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
V rámci tohoto úkolu pracovníci konzultují problémy, se kterými se na ně obracejí 
pracovníci veřejné správy, příp. studenti apod. Do tohoto úkolu spadá také zpracování 
drobných písemných stanovisek na vyžádání. V roce 2006 to byly především dotazy  
e-mailovou poštou. Z větších lze uvést např. spolupráci s MČ Brno – Medlánky při přípravě 
a projednávání záměrů , které budou uplatněny v připravovaném územním plánu města Brna 
a k materiálu Územní agenda Evropské unie. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Posudky jsou k dispozici u zpracovatelů. 
 
Využitelnost výstupu: 
 --- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Vzhledem k zájmu odborné veřejnosti ponechat ve stálých činnostech ústavu. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné  potřeby  
Skutečná:  708 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.1.1/S6 
Název úkolu:  Příprava zavedení nového stavebního zákona do praxe 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch Miriam Blažková,   

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

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: ČVUT Praha 

IRI, s.r.o. 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zpracování  doplňujících, upřesňujících  výkladů k některým ustanovením stavebního zákona 
a prováděcích vyhlášek , účast na akcích, pořádaných k novému stavebnímu zákonu  
(např. Den malých obcí ve Vyškově atd.). Modelová řešení územně analytických podkladů. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Power-pointové prezentace, písemná stanoviska u jednotlivých zpracovatelů, archiv ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pomoc při zavádění nového stavebního zákona do praxe. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné  potřeby  
Skutečná:  1367 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  676 015,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.2.1.2/S6 
Název úkolu:  Soutěž „Zlatý erb“ 
Doba řešení:  Březen  2006 
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:  70 

 
 

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

http://zlatyerb.obce.cz/


Číslo úkolu: A.2.1.3/S6 
Název úkolu:  Integrovaný operační program - IOP 
Doba řešení:  Srpen – prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., RNDr. Jan Bína, CSc.,      

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Monika Nováková,        
Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc.,  

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
V roce 2006 se jednalo pouze o vstupní etapu k tomuto úkolu. Zástupce ÚÚR se účastnil 
těchto jednání a mohl se vyjádřit k celkové struktuře IOP formou připomínek. Role ÚÚR 
v další činnosti související s IOP se teprve upřesňovala.  
  
Výstup, dostupnost výstupu:  
Z jednotlivých jednání k IOP vyšla výsledná podoba IOP. Zástupce UUR byl účasten jen na 
některých z jednání, která k IOP proběhla.  
 
Využitelnost výstupu:   
--- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
Vyjasnit přesně roli ÚÚR v činnostech spojených s IOP.  
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
 
Plánovaná: Dle skutečné  potřeby  
Skutečná:  95 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.2/S6 
Název úkolu:  Spolupráce s vysokými školami 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Igor Kyselka, CSc.,  

Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. František Nantl, 
Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., 
Mgr. Robert Veselý 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
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. 2007. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  154 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.3/S6 
Název úkolu:  Propagace 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  PhDr. Lenka Ježková, Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Petr Martykán,  

Ing. František Nantl, Ing. Monika Nováková,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, PhDr. Marta Severová, 
Ing.arch. Hana Šimková, Ph.D., Mgr. Robert Veselý,  

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zvýšení informovanosti veřejnosti o ústavu a MMR. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Nová verze informačního materiálu o ÚÚR. Přednášky a diskusní příspěvky na různých 
konferencích, seminářích apod. 
 
Využitelnost výstupu:  
--- 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  183 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.4/S5 
Název úkolu:  Hodnocení trhu práce na úrovni ORP v ČR na základě 

vybraných ukazatelů,  grafické výstupy 
Doba řešení:  Leden – březen 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
– Monitoring vybraných ukazatelů trhu práce v časových horizontech 2001-2005. 
– Zpracování grafických výstupů. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
– Trh práce v územní diferenciaci podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

(dále ORP) v České republice je pro účely tohoto úkolu reprezentován ukazatelem 
s největší společenskou závažností – mírou nezaměstnanosti.   

– Analýza rozložení úrovní míry nezaměstnanosti je provedena jednak pro aktuální časový 
horizont – prosinec 2005 (oddíl II této zprávy), jednak z pohledu vývojových změn, které 
nastaly v období od března 2001 (sčítání lidu, domů a bytů) do prosince 2005 (oddíl III). 

– Materiál je doplněn četnými kartogramy  a tabulkami, které obsahují vyhodnocení a 
srovnání na úrovni celé ČR a jednotlivých krajů.   

– Výstup je k dispozici v tištěné i elektronické podobě na ÚÚR a MMR.    
– Prezentace vybraných výstupů na www stránkách ÚÚR, MMR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstup lze využít k další práci v oblasti regionální politiky, případně při tvorbě strategických 
dokumentů regionální politiky. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 100  
Skutečná:  100 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.5/S6 
Název úkolu:  Účinnost protipovodňových opatření v ÚPD 
Doba řešení:  Duben - říjen 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly  
Zadavatel Odbor  územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing.arch.Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Špaček, CSc. 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Dana Vítková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Posoudit, jak byly doposud využity finanční prostředky, kterými bylo podporováno řešení 
protipovodňových opatření v ÚPD měst a obcí. S ohledem na krátkou dobu od poskytnutí 
dotací probíhá v současné době realizace změn ÚPD a pouze výjimečně byla již některá 
opatření realizována. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem byl článek popisující stav řešení k 31.8.2006, který byl zveřejněn v časopise 
URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ  5/2006. 
 
Využitelnost výstupu:  
Průzkum byl proveden dotazníkem, jehož návratnost byla pouze 37,5%. Proto je možno 
získané poznatky hodnotit pouze jako orientační.  
Obsah dotazníku umožnil stanovit podíl navržených typů protipovodňových opatření v ÚP 
obcí v členění dle informačního materiálu ÚÚR z dubna 2003 - Protipovodňová ochrana 
v územně plánovací dokumentaci obcí. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

o Iniciovat jednání se zainteresovanými institucemi s cílem dosáhnout jednotné definice 
pro situaci označovanou jako zasažení obce povodní a vytvoření jednotného 
informačního systému o takovýchto situacích,  

o po určité době (např. v roce 2008) zopakovat dotazníkovou akci (nebo lépe terénní 
průzkum) s cílem zjistit, jak obce pokročily při realizaci navržených 
protipovodňových opatření a jak jsou tato opatření účinná.  

 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  570 

 
 

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

    

 



Číslo úkolu: A.2.6/S6 
Název úkolu:  Posouzení územního plánu Ruda nad Moravou 
Doba řešení:  Květen  2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování 2006 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. arch. Josef Markvart, CSc., 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Zpracování odborného posudku na základě požadavku Městského úřadu Šumperk. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Posudek u zpracovatele a žadatele. 
 
Využitelnost výstupu:  
Zlepšení obsahu ÚPn v souladu s platnou legislativou. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  18 

 
 

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



Číslo úkolu: A.2.7/S6 
Název úkolu:  Sjednocení rozsahu údajů o technické a dopravní 

infrastruktuře pro ÚAP 
Doba řešení:  Srpen - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Operativní úkoly 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Jiří May 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jana Hurníková 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,         

Mgr. Marek Chmelař,  Ing. Alena Navrátilová,   
Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Návrh řešení na koordinaci požadavků úřadů územního plánování s možnostmi vlastníků 
technické a dopravní infrastruktury s nadmístní působností. Jednání s velkými vlastníky TI. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Metodické návody pro sjednocení praxe pořizování ÚAP podle ustanovení zákona  
č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zveřejnění na webových stránkách ÚÚR pod 
hlavičkou „konzultačního střediska pro úřady územního plánování“. Metodický návod 
k technické infrastruktuře projednán s velkými vlastníky TI, odsouhlasen zadavatelem a 
zveřejněn na http://www.uur.cz/default.asp?ID=2484, další metodické listy rozpracovány. 
 
Využitelnost výstupu:  
Osvěta pro odbornou veřejnost: Metodické návody k ÚAP jsou určeny pro územně plánovací 
praxi - pro pořizovatele ÚAP a poskytovatele údajů o území.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2007 nechat schválit znění dalších metodických návodů k ÚAP a poté je zveřejnit na 
webu. Průběžná aktualizace metodických návodů dle případných změn v předpisech a podle 
potřeb praxe. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 250  
Skutečná:  574 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Úkol byl zadán jako „Sjednocení rozsahu údajů o technické infrastruktuře pro ÚAP“. 
Požadavek zadavatele byl během práce rozšířen na sjednocení rozsahu údajů o dopravní 
infrastruktuře, metodiku pořizování ÚAP a zpodrobnění ostatních sledovaných jevů 
(komentář, právní předpisy, poskytovatelé údajů) dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 
500/2006 Sb.  
 
Náklady na:  
OOV:  ---            
Smlouva o dílo:    
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2484


Číslo úkolu: A.2.8/S6 
Název úkolu:  Výkladové semináře k novému stavebnímu zákonu 
Doba řešení:  Srpen - listopad 2006 
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, Ivana Divišová, Silvie Juránková, 

Dana Vítková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Organizační a obsahové zabezpečení seminářů 
19.-20.10.2006 – Kolín 
26.-27.10.2006 – Plzeň 
2.-3.11.2006 – Ostrava 
9.-10.11.2006 – Brno 
23.-24.11.2006 – Praha  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Všechny semináře proběhly bez závad. 
 
Využitelnost výstupu:   
Seznámení odborné veřejnosti se stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  269 

 
 

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



Číslo úkolu: A.3.1/S6 
Název úkolu:  Činnost národního kontaktního místa ESPON 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing.arch. Petr Kalivoda 
Garant ÚÚR:  Ing.arch. Lubor Fridrich 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSc., Ing. arch. Miriam Blažková,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Ing. Petr Martykán, Ing. Alena Navrátilová, PhDr. Marta Severová,  
Ing. arch. Marie Tomíšková 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Činnost národního střediska ESPON (ESPON Contact Point), podporovaného iniciativou 
Interreg III ve spolupráci s OÚSS MMR jako koordinační jednotkou (Coordination Unit – 
Ing. Věra Korkischová). 
  
Výstup, dostupnost výstupu:  
Účast na jednáních ECP (ESPON Contact Points) a na pololetních plenárních zasedáních 
ESPON, zveřejnění  informací o projektech, distribuce dokumentů ESPON (ESPON 
Newsletters),  kontakt s potenciálními projektovými partnery programu ESPON, zpracování 
zpráv k ukončeným projektům. 
 
Využitelnost výstupu:  
Účast partnerů z ČR na projektech programu ESPON 2006. 
 
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:  1 086 

 
 

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



Číslo úkolu: A.3.2/S6 
Název úkolu:  Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing.arch. Martin Tunka, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing.arch. Josef Markvart, CSc., Mgr. Robert Veselý, 
Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar,  Ing. Petr Martykán,  

Ing. Marie Polešáková, Ph.D., PhDr. Marta Severová,  
Ing. Jaromír Stejskal 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Soustřeďování materiálů, zpracování anotací, rešerší a překladů, zpracování podkladů, 
komentářů a vyjádření dle potřeb MMR, účast na konferencích a seminářích. 
Průběžná práce na jednotlivých materiálech, rešerších a překladech.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
U zpracovatele a zadavatele. 
 
Využitelnost výstupu:  
Zpracované materiály slouží 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 2007. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 600  
Skutečná:  285 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Potřeba prací na tomto úkolu byla v průběhu roku nižší, než se předpokládalo při tvorbě 
zadávacího listu. 
 
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 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor koncepce a mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu MMR 
Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 
Garant ÚÚR:  Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:   
Redakce zprávy z třetího setkání pracovní skupiny  v Budapešti, organizace a účast na čtvrtém 
pracovním setkání členů pracovní skupiny v Goteborgu, příprava a organizace další činnosti 
pracovní skupiny, spolupráce s IFHP. Lze konstatovat, že všechny vytčené cíle byly beze 
zbytku splněny. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Pololetní zprávy, archivované v ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:   
Účast v pracovní skupině a její předsednictví významně zvyšují mezinárodní prestiž ÚÚR a 
přispívají k obohacení vědomostního potenciálu v oblasti cestovního ruchu a plánování. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
Zachovat účast v pracovní skupině formou předsednictví po celou dobu jejího trvání do roku 
2009; zakončit činnost pracovní skupiny konferencí IFHP, pořádanou v roce 2009 v ČR. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  300  
Skutečná:   268 

 
 

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



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

mezinárodní aktivity 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., 

Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. Petr Martykán,  
Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Eva Rozehnalová,  
PhDr. Marta Severová, Ing. Jaromír Stejskal,  
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pomoc při rozšiřování informací ze zahraničí pro odbornou veřejnost, získávání poznatků pro 
řešení dalších úkolů, udržování mezinárodních kontaktů v oborech činnosti ústavu. V rámci 
úkolu byla rovněž pořízena řada odborných překladů a uskutečněno několik zahraničních 
pracovních cest na odborné akce (REPUS apod.) 
 
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. 2007. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 900  
Skutečná:     883 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Rozsah činnosti byl menší, než se předpokládalo při zadání úkolu. 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  --- 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.5/S6 
Název úkolu:  Činnost informačního střediska IFHP pro ČR 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 
Garant ÚÚR:  Ing. Jaromír Stejskal 
Řešitelé:  Mgr. Robert Veselý 
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. Uskutečnění plánované odborné akce bylo z organizačních důvodů 
přesunuto na únor 2007. 
 
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:  570 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Viz „Cíl řešení úkolu“. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.6/S6 
Název úkolu:  Účast na akcích ARL 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Mgr. Marek Chmelař, Ing. Igor Kyselka, CSc.,  

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

 
 

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

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

2) Práce na projektu „Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných 
evropských krajin podél řek“ (vedoucí projektu – Prof. Isolde Roch, SRN) – dokončení 
závěrečné publikace v anglickém jazyce.  

 
Výstup, dostupnost výstupu:  
• Publikace „Border-Free River Basins“ – publikace byla odevzdána do tisku, po vytištění 

bude předána do knihovny ÚÚR. 
• Zahraniční pracovní cesty – zápisy z cest byly předány MMR a vedení ÚÚR, dostupné 

jsou u řešitelů úkolu. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro zpracování stručné verze publikace „Border-Free River Basins“ v českém jazyce. 
 
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“ odborné veřejnosti. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   950  
Skutečná:  1010 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: 15 050,- Kč 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.7/S7 
Název úkolu:  NUO - HABITAT 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
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 udržována a aktualizována národní internetová stránka; zajímavosti byly stahovány ze 
stránek UNCHS (Habitat), přeloženy a prezentovány na naší www stránce. 
Účast na Pátém evropském fóru v holandském Haagu. Průběh konference i přijatá deklarace 
byla zveřejněna na www stránkách NUO-HABITAT i v časopise Urbanismus a územní 
rozvoj.  
Pro časopise Urbanismus a územní rozvoj byly připraveny i další články, které informovaly 
např. o Třetím zasedání světového urbanistického fóra v kanadském Vancouvru i o Světovém 
dnu Habitu 2006.    
Databáze vybraných Best practices (celosvětově prezentovaných v rámci Dubaje 1966 – 
2004), které by mohly být event. použity v ČR, byla postupně doplňována a překládána a je 
připravena k prezentaci na www NUO-HABITAT. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Články v  časopisu Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy HABITAT.  
Informační www stránky UN-HABITAT -  ttp://www.uur.cz/default.asp?ID=492 . 
 
Využitelnost výstupu:  
Především pro obce, investory, širokou veřejnost  atd. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Udržovat a aktualizovat národní internetovou stránku. 
Zpracovávat články pro Urbanismus a územní rozvoj věnované problematice Agendy 
HABITAT.  
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:  430 

 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=827


Zdůvodnění rozdílu:  
Plánovaná kapacita nebyla čerpána v plné výši, protože některé plánované aktivity v rámci 
Habitatu se pro práci na prioritních úkolech (aplikace nového stavebního zákona) přesunují 
do roku 2007. Celkovou kapacitu hodin je však nutno nadále zachovat. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.8/S6 
Název úkolu:  „OderRegio INTERREG III B Projekt (CADSES) 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel: Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Petr Martykán, 

Ing. Ludmila Rohrerová, PhDr. Marta Severová,  
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Spolupráce s vodohospodářským managementem v rámci pracovní skupiny „Plánovací 
nástroje“, vč. propojení a definování požadavků na územní plánování a na postupy 
Mezinárodní komise na ochranu Odry v rámci ochrany před povodněmi. 
Spolupráce všech pracovních skupin probíhaly v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Úkol bude pokračovat i v roce 2007. V roce 2006 byl zpracován česko-německo-polský 
glosář a slovník, sestávající ze tří částí, a to: 

- Glosář se základními pojmy povodňové ochrany a vodoprávními pojmy; 
- Slovník politických a správních pojmů; 
- Slovník plánovacích pojmů. 

Dále byla zpracována příručka (opět trojjazyčná) „Ochrana před povodněmi a plánování“, 
která byla i přílohou časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 5/2006. Na slovníku i 
příručce spolupracoval řešitelský kolektiv. Uvedené číslo časopisu bylo tématicky zaměřeno 
na ochranu před povodněmi, přičemž inspirace vzešla při zpracovávání pojmů pro výše 
uvedený glosář a garant úkolu za ÚÚR zajistil jak články z řad řešitelů úkolu, tak i autory 
odborných statí z řad odborníků pro danou problematiku. 
V březnu (30. a 31.3.2006) se v rámci projektu OderRegio konala konference, pro kterou 
byly rovněž připravovány podklady.  
 
 
Využitelnost výstupu:  
Zpracovaný materiál může posloužit jako osvěta zejména odborné veřejnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Společné působení a vytváření protipovodňové strategie tří státu propojených jedním 
významným vodním tokem - Odrou. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 200  
Skutečná:  337 

 
 



Zdůvodnění rozdílu:  
Plnění úkolu zadavatelem, ale i ze strany německých a polských partnerů, si vyžádalo větší 
nasazení řešitelů, než byl prvotní odhad kapacity. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.9/S6 
Název úkolu:  ELLA INTERREG III B PROJECTS (CADSES) 
Doba řešení:  Leden -  prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel: Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing. Věra Korkischová 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Petr Martykán,  

Ing. Alena Navrátilová, PhDr. Marta Severová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem činnosti pracovních skupin projektu ELLA bylo propojení s vodohospodářským 
managementem vč. definování požadavků na územní plánování v rámci koordinace s vodním 
hospodářstvím. Provázanost projektu byla i na Mezinárodní komisi na ochranu Labe 
(MKOL) vč. porovnání právního rámce zúčastněných zemí (Česko a Německo) s návazným 
vypracováním strategie ochrany před povodněmi pro celé povodí Labe. 
Spolupráce v pracovních skupinách probíhajících v rámci iniciativy ES Interreg IIIB 
CADSES. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Brožura „Preventivní opatření ochrany před povodněmi prostřednictvím nadnárodního 
územního plánování v povodí Labe“ – Výsledky a návrhy aktivit. Výstup byl zpracován 
v anglickém, českém a německém jazyce. Dalším výstupem byl “Atlas-Labe“ na CD nosiči a 
v tištěné podobě. Jednotlivé verze brožury byly vždy koordinovány jak na samotných 
pracovních jednáních, tak i prostřednictvím elektronické pošty. Připraveny byly rovněž i 
přednášky, a to na téma „Ochrana před povodněmi v novém stavebním zákoně“ a „Ochrana 
před povodněmi ve stavebním zákoně  č. 50/1976 Sb.“, což bylo zpracováno i v němčině.  
Pro časopis „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 5/2006 byl německými partnery připraven 
článek „Územní rozvoj a ochrana před povodněmi v povodí Labe – návrhy postupů pro 
nadnárodní partnerství“, jehož překlad byl zpracován na ÚÚR. O projektu ELLA a rovněž i o 
projektu  OderRegio byla připravena informace v samostatném článku.  
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky prací na projektu ELLA jsou pro širokou veřejnost publikovány na následující 
internetové adrese: 
http://www.ella-interreg.org/index.php?id=439&L=1 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Na závěrečné konferenci v Drážďanech (4. až. 6.12.2006) bylo podepsáno společné 
prohlášení o další spolupráci v oblasti preventivní ochrany před povodněmi, a to 23 partnery 
z povodí Labe. Tato spolupráce by měla pokračovat i v rámci koordinování postupů 
s ohledem na  územní plánování. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 200  
Skutečná:  685 

 
 

http://www.ella-interreg.org/index.php?id=439&L=1


Zdůvodnění rozdílu:  
Zadávané úkoly jak ze strany zadavatele (MMR), tak i ze strany německých partnerů, byly 
vždy splněny v požadovaném rozsahu, který byl větší, než se při zadání úkolu předpokládalo. 
V průběhu roku došlo k prodloužení termínu, a to z poloviny roku 2006 do konce tohoto roku 
– viz závěrečná konference v Drážďanech. I tato skutečnost měla podstatný vliv na 
přečerpání původně předpokládané kapacity hodin.  
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.10/S6 
Název úkolu:  SIC! INTERREG III B Project CADSES 
Doba řešení:  Leden - říjen 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce  
Zadavatel Odbor územní a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing. Věra Korkischová  
Garant ÚÚR:  Ing. František Nantl 
Řešitelé:  Ing. Petr Martykán, PhDr. Marta Severová, Mgr. Robert Veselý 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pokračování účasti na projektu SIC! v rámci iniciativy Interreg IIIB. Prioritou projektu je 
podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost 
pomocí společných strategií a činností pro jejich provádění.  Dále hledání a upozorňování na 
boční poptávkové efekty vznikající realizací rozvojových opatření, zdokonalování souhrnu 
infrastrukturálních a organizačních opatření, měření nákladů a výnosů z opatření pro 
regionální a dopravní efekty.  
ÚÚR se z pověření MMR účastnil projektu v roli pozorovatele a konzultanta. Pro dosažení 
cíle bylo třeba se zúčastnit pracovních jednání projektového týmu (zde ÚÚR působil v roli 
zástupce MMR) ve Vídni 13.-14.3.; v Drážďanech 26.4. (skupina pro vysokorychlostní 
dopravu); v Eisenstadtu 22.5.; prezentací výsledků projektu 31.5. na MD v rámci prezentace 
pro ČR, včetně zabezpečení tlumočení pracovníky ÚÚR a závěrečné konference projektu na  
mezinárodní úrovni 4.10. v Soproni. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Publikace výsledků projektu s názvem „SIC! – sustrain implement corridor. Short factbook“. 
Webové stránky o projektu jsou na adrese www.sustrain-ic.net.  
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výstupy z projektu SIC! jsou využitelné především jako jeden z podkladových materiálů pro 
Politiku územního rozvoje ČR pro Ministerstvo pro místní rozvoj, pro Ministerstvo dopravy, 
které se též svými zástupci na projektu účastnilo. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Projekt se zabýval potenciálem rozvoje železniční dopravy ve středoevropském prostoru i 
vlivem na ostatní druhy dopravy a možnostmi financování železniční dopravy pomocí 
systému PPP, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pro oblast územně plánovací 
jsou významné především poznatky potřeb nových tratí konvenční dopravy a představy 
možného vedení tratě vysokorychlostní dopravy v trase IV. panevropského multimodálního 
dopravního koridoru. Vliv těchto změn byl přenesen do rozvoje jednotlivých regionů. 
Zajímavým příspěvkem je též srovnání dvou systémů vysokorychlostní dopravy v tomto 
koridoru a to klasických vysokorychlostních kolejových tratí s nekonvenční dráhou na 
magnetickém polštáři TRANSRAPID, která je zřejmě ještě vyšším vývojovým stupněm 
vysokorychlostní dopravy. 
 

http://www.sustrain-ic.net/


Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná 200  
Skutečná:  490 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Kapacita hodin byla odvozena z čerpání z roku 2005, kdy plně postačovala. S ohledem na 
dvojnásobný počet zahraničních pracovních cest, domácí prezentace projektu s tlumočením 
(2 pracovníci navíc) i delším obdobím chodu úkolu (ukončení projektu 10/2006 místo 
6/2006) došlo k přečerpání hodin více než dvounásobně, což odpovídá popsané situaci. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.3.11/S6 
Název úkolu:  Územní soudržnost (německo-český záměr) 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Zahraniční spolupráce 
Zadavatel Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Petr Kalivoda 
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar, Ing. Igor Kyselka, CSc., Ing. Petr Martykán, 

Ing. František Nantl, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. Ludmila Rohrerová, PhDr. Marta Severová 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Úkol byl řešen v úzké spolupráci s Ústavem ekologického územního rozvoje v Drážďanech 
(IÖR), který byl vedoucím partnerem úkolu (projektu).  
Úkol měl přímou souvislost s rozvojem dialogu a spolupráce v oblasti územního rozvoje na 
národní úrovni mezi Německem a Českou republikou, které (dialog a spolupráce) jsou 
představovány ustavením Česko-německé pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti 
územního rozvoje.  
Úkol měl následující cíle: 
Cíl 1: vytvoření podkladů (ve formě dílčí zprávy) pro veřejný seminář o česko-německém   
územním rozvoji (23.3.2006, Erfurt, SRN) a pro ustavující zasedání Česko-německé 
pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti územního rozvoje (19.4.2006, Berlín, SRN); 
Cíl 2: odborná i organizační příprava veřejného německo-českého semináře; 
Cíl 3: odborná a organizační příprava a pomoc při ustavujícím zasedání Česko-německé 
pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti územního rozvoje; 
Cíl 4: shrnutí aktivit v rámci cílů 1 až 3 a formulování návrhu politických doporučení pro 
budoucí česko-německou spolupráci v územním rozvoji (ve formě závěrečné zprávy).   
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
- Závěrečná zpráva „Přeshraniční územní rozvoj: spolupráce mezi Německem a Českou 

republikou“ – byla vydána na konci roku 2006 jako dvojjazyčná publikace (NJ, ČJ) 
německým Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a rozvoje měst (BMVBS) a 
Spolkovým úřadem pro stavebnictví a prostorové uspořádání (BBR) jako Sešit 122 
v ediční řadě Výzkumy – knihovna ÚÚR, dig. archiv ÚÚR, u garanta úkolu za ÚÚR, 
MMR, členové Česko-německé pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti územního 
rozvoje, osoby a subjekty pozvané na veřejný seminář v Erfurtu. 

- Dílčí zpráva „Výstavba Východ – Syntéza společných česko-německých záměrů 
územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti“ (NJ-verze, ČJ-pracovní 
verze) – dig. archiv ÚÚR, u garanta úkolu za ÚÚR, MMR. 

- Abstrakty příspěvků na veřejném semináři v Erfurtu – dig. archiv ÚÚR, u garanta úkolu 
za ÚÚR, MMR. 

- Organizační materiály k semináři a ustavujícímu zasedání – dig. archiv ÚÚR, u garanta 
úkolu za ÚÚR. 

- Záznamy z pracovních jednání (v NJ) – dig. archiv ÚÚR, u garanta úkolu za ÚÚR. 
- Zprávy ze zahraničních pracovních cest – dig. archiv ÚÚR, u garanta úkolu za ÚÚR. 
 
 



Využitelnost výstupu:  
Závěrečná zpráva obsahuje informace a doporučení pro další činnost Česko-německé 
pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti územního rozvoje. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Usilovat o další rozvíjení česko-německé spolupráce v oblasti územního rozvoje a o 
zlepšování vzájemné komunikace. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    700  
Skutečná:  1 212 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
- Oproti původnímu předpokladu prováděl ÚÚR všechny překlady v rámci úkolu 

z německého do českého jazyka a obráceně (původně se například nepočítalo 
s překladem dílčí a závěrečné zprávy ze strany ÚÚR). 

- Denní komunikace a řešení operativních úkolů a problému v určitých fázích zpracování 
úkolu probíhající v cizím jazyce měly velký vliv na nárůst počtu hodin. 

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



Číslo úkolu: A.4.0/S6 
Název úkolu:  Monitoring územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Mgr. Marek Chmelař, Ing. Monika Nováková  
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu bylo závěrečné vyhodnocení akce „Monitoring územního plánování“ dle § 2 
a § 8 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku. 
Byla zpracována zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu 
stanovených v rozhodnutí (skutečně dosažené hodnoty parametrů schválené dokumentace v 
rozsahu uvedeném v příloze č. 1, zdůvodnění odchylek skutečně dosažených hodnot 
závazných parametrů programu od hodnot stanovených ministerstvem nebo vládou) a 
provedeno vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na 
financování akce v rozsahu uvedeném v příloze č. 3. Byla předána data o skutečnosti v 
rozsahu stanoveném v příloze č. 2. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Vyhodnocení akce. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    200  
Skutečná:     159 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Kapacita nebyla dočerpána, neboť k odevzdané podklady nevyžadovaly žádné úpravy 
a doplnění. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 



Číslo úkolu: A.4.1/S6 
Název úkolu:  Evidence územně plánovací činnosti 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
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., Mgr. Marek Chmelař,  

Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová,  
Ing. Monika Nováková, Ing. Daniel Rychlý, Dana Vítková 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem řešení úkolu byla průběžná evidence a aktualizace údajů o postupu pořizování ÚPD 
a ÚPP obcí a krajů, průběžná evidence ploch zastavitelného území vymezených schválenou 
ÚPD v souladu s Metodikou OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci 
územně plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb.; údržba databáze 
a vývoj aplikace pro správu systému a publikaci dat; zveřejňování aktuálních údajů pro 
potřeby MMR, veřejné správy, odborné veřejnosti a investorů. 
V prvním pololetí roku 2006 byla distribuována Ročenka 2005. 
Byla zahájena projektová příprava změn systému evidence územně plánovací činnosti 
v souvislosti s novým stavebním zákonem (zmapování stávající struktury databáze a 
webových aplikací iLAS a iKAS). Proběhlo dotazníkové šetření připomínek k navrhovaným 
změnám systému u pracovníků krajských úřadů, pověřených editací dat včetně jeho 
vyhodnocení. Ve druhém pololetí byly v rámci projektových prací navrženy technologie 
nové generace pro snazší a dokonalejší evidenci veškerých změn v systému. Tyto nové 
technologie byly aplikovány a funkčně otestovány v nově vytvořeném systému evidence 
mikroregionů. Po vyhodnocení funkčnosti výše uvedených technologií byly zpětně 
provedeny úpravy v návrhu systému evidence územně plánovací činnosti a vybrané 
technologie byly do něho implementovány. 
Byly rozpracovány uživatelské příručky zahrnující navrhované úpravy aplikací iLAS 
a iKAS. 
Byl připraven návrh novely Metodiky OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při 
evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu nového stavebního zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Webové aplikace k on-line provozování systému evidence iLAS, iKAS: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=966. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Výstupy úkolu jsou určeny veřejné správě (především orgánům územního plánování), 
odborné i ostatní veřejnosti. 
 
 

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


Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Dokončit projekt a vlastní úpravy 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. 
Aktualizovat celý systém evidence včetně servisních služeb. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 5 000  
Skutečná:  4 301 

 
 

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



Číslo úkolu: A.4.2/S6 
Název úkolu:  Portál územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Jan Ježek 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Petr Hladiš, Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc.  

Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. arch. Josef Markvart, CSc.,  
Mgr. Igor Najman, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  
Ing. Ludmila Rohrerová,  Dana Vítková 

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem Portálu ÚP je vytvářet systém odkazů na relevantní informace v oboru územního 
plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činnosti ÚÚR, tak externích zdrojů. Portál 
ÚP nabízí tříděná věcná data z uvedené oblasti, kontakty na subjekty územního plánování 
nebo např. přehled o stavu územně plánovací činnosti v ČR apod. Portál ÚP se snaží reagovat 
na nejnovější dění v uvedené oblasti. Mj. došlo v roce 2006 ke změnám na Portálu ÚP 
v souvislosti s účinností nových právních předpisů (Stavební zákon a prováděcí vyhlášky) od 
1. 1. 2007. Na Portálu ÚP probíhá pravidelná měsíční kontrola, ze které vychází aktualizace 
jednotlivých odkazů a průběžné doplňování odkazů ve všech kategoriích. 

Výstup, dostupnost výstupu:  
Internetová forma – Portál územního plánování – http://portal.uur.cz. 
 
Využitelnost výstupu:  
Portál územního plánování je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost. Volně 
navazuje na Portál veřejné správy a na další příbuzné portály. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Na základě kontrolních dnů bylo doporučeno pokračovat v rozšiřování a inovaci systému 
v návaznosti na nový stavební zákon. Výhledově se uvažuje i o možnosti shromáždit a 
zpřístupnit odkazy na územně analytické podklady, které slouží jako vstupy k pořizování 
politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a rozhodování 
v území, což lze využít jako pomoc úřadům územního plánování v rámci ČR. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     814 

 
 

 

http://portal.uur.cz/


Zdůvodnění rozdílu:  
Nižší čerpání hodin – v druhé polovině roku 2006 byly práce na Portálu ÚP omezeny 
z důvodu prací na úkolech s vyšší prioritou. Nevyčerpané hodiny byly určeny na aktualizaci 
odkazů ÚPD a ÚPP krajů a obcí, která proběhne až v termínu 1. čtvrtletí roku 2007. 
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.3/S6 
Název úkolu:  Monitoring Sbírky zákonů 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
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 – 6/2006. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Vybrané zákony, které  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:   
Výběr zákonů, které mají vztah k záležitostem územního plánování a zpracování komentářů 
k nim, bude pokračovat i v příštím roce. 
   
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 450  
Skutečná:  560 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Oproti původnímu předpokladu byl objem  zpracovávaných právních předpisů větší, čímž  
současně  vznikla větší časová náročnost zkoumaných předpisů. 
 
  
Náklady na:  
OOV: --- 
smlouva o dílo: --- 
 
 



Číslo úkolu: A.4.4/S5 
Název úkolu:  Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů 
Doba řešení:  Leden  - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace  
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc.  
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, RNDr., Jan Bína, CSc., 

Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Mgr. Marek Chmelař,   
Ing. František Nantl, Ing. Monika Nováková, Ing. Daniel Rychlý, 
Mgr. Robert Veselý 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu je založení informačního systému / registru GIS, zaměřeného na mikroregiony, 
za které jsou zde považovány především svazky obcí (dle § 49 zákona č.128/2000 Sb. o 
obcích) a dále zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f až §20j Občanského zákoníku). 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Založení informačního systému / registru GIS mikroregionů ČR včetně grafiky. Aktualizace 
založené databáze mikroregionů pro rok 2006. 
Webová aplikace Monitoring mikroregionů vč. mapové prezentace na adrese: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472.   

 
 

Využitelnost výstupu: 
Veřejně přístupná databáze bude zdrojem informací o mikroregionech ČR pro široký okruh 
uživatelů. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Průběžné on-line doplňování a aktualizace údajů o mikroregionech. Případné rozšiřování 
sledovaných údajů. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 500  
Skutečná:  1 457 

 
 

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



Číslo úkolu: A.4.5/S5 
Název úkolu:  Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické 

infrastruktury ve venkovských obcích 
Doba řešení:  Leden - září 2006 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel? Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Hana Halasová, Ing. Vladimír Hyvnar, 

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

RTS, s.r.o. 
 
 

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. doplnění kap. 10 Elektronické komunikace v r. 2006) a dopravní 
infrastruktury včetně veřejné zeleně za rok 2006, kterou pro ÚÚR v rámci kooperace 
pomáhaly řešit i odborné firmy, a to AQUATIS, a.s., Brno a RTS, s.r.o., Brno. Rovněž 
řešitelé 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=972 a v tištěné 
podobě je u garantů úkolu a v knihovně ÚÚR. Tato publikace obsahuje cenové údaje za 
jednotlivé systémy infrastruktury včetně veřejné zeleně, a to v tabulkovém uspořádání vč. 
doplnění schematických řezů ukládání sítí, skladby komunikací a situační schémata veřejné 
zeleně. 
Příručka v tištěné podobě byla v roce 2006 poskytnuta MZe, MŽP, sdružení UNIS, 
společnosti Znalci a odhadci, s.r.o., Brno, Pöyry Environment a.s. 
Aktuální informace o tomto úkolu proběhla v časopise „Urbanismus a územní rozvoj“ 
č. 4/2006. Další informace formou článku byla zpracována pro časopis „Odhadce“. 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad je určen pro samosprávy obcí a publikace může být využitelná i pro projektanty, 
kteří zpracovávají obcím dokumentace investičních akcí, a to i pro rozvojové plochy bydlení 
ve městech. Cenové ukazatele využívají i cenoví odhadci a také některé vysoké školy např. 
VUT FAST, ČVUT apod. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Výstup z úkolu je vhodné i nadále prezentovat na internetu. Zájem ze strany obcí je i o 
tištěnou verzi publikace. 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=972


Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 850  
Skutečná:  821 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
--- 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  52 580,- Kč 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.6/S5   
Název úkolu:  Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností 
Doba řešení:  Květen - červen 2006 
Charakter úkolu:  Stálá činnost 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Monika Nováková  
Řešitelé:  ---  
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Pravidelná aktualizace údajů o obvodech obcí s rozšířenou působností .  Statistické údaje 
vychází z dat Českého statistického úřadu k 1.1.2006 a z výpisu z Registru ekonomických 
subjektů k 31.5.2006. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Zveřejnění aktualizovaných dat na internetových stránkách ÚÚR 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2253 
 
Využitelnost výstupu:  
Sledování vývoje základních charakteristik sídelní, demografické a pracovištní struktury ve 
správních obvodech obcí s rozšířenou působností. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro zachování kontinuity dat se bude úkol řešit i v roce 2007. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 300  
Skutečná:  300 

 
 

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



Číslo úkolu: A.4.7/S5 
Název úkolu:  Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního 

rozvoje 
Doba řešení:  Říjen - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Samostatné oddělení strategie regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Milan Damborský 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Sledování indikátorů pro hodnocení cílů 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. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem přípravné etapy tohoto úkolu je zpracování tabulky indikátorů a jejich dostupnosti 
doplněná poznámkami. Tabulka je dostupná na MMR a ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Osnova řešení úkolu je dána přílohou č. 3 Strategie regionálního rozvoje ČR. Pro zpracování 
zprávy o plnění Strategie je třeba zajistit trvalé sledování zde stanovených indikátorů. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Jednalo se o první vstupní etapu úkolu (v zadávacím listu je tato etapa uvedena jako příprava 
úkolu).  Proto se předpokládá pokračování úkolu v roce 2007.   
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 100  
Skutečná:  137 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
V zadávacím listu bylo uvedeno 100 hod. kapacity čerpání na tento úkol. Na základě 
rozhodnutí z kontrolního dne k úkolu, konaného dne 23.10.2006 byla možná kapacita 
navýšena až na 300 hod. Skutečné čerpání bylo vzhledem k velké vytíženosti řešitelů ke 
konci roku 137 hodin.    
 
Náklady na:  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.8/S7 
Název úkolu:  Monitoring komunálního bydlení 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
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, 19 statutárních a 34 dalších 
měst – obdoba roku 2005. 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 
(97 % návratnost) řešitelé údaje vyhodnotili a vypracovali nejprve závěrečnou zprávu 
k úkolu, dále souhrnnou zprávu pro www stránky, článek do odborného časopisu 
„Urbanismus a územní rozvoj“ a souhrnnou zprávu v anglickém jazyce pro www stránky. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva k úkolu č. A.4.8/S7 „Monitoring komunálního bydlení“ byla předána 
zadavateli a je k dispozici i na ÚÚR (u garanta úkolu a v knihovně), současně je možné ji 
najít na neveřejné webové adrese ÚÚR, která byla sdělena jednotlivým respondentům. 
Souhrnná zpráva „Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve 
vybraných městech (2004, 2005)“ je zavěšena na webových stránkách ÚÚR (www.uur.cz) a 
je předána pro uveřejnění v časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 2/2007. Souhrnná 
zpráva v anglickém jazyce „Results of the Questionnaire Survey in the Developments of 
Selected Towns´ Municipal Housing Stock (2004, 2005)“ je zavěšena na webových 
stránkách ÚÚR (www.uur.cz). 
 
Využitelnost výstupu:  
Závěrečná zpráva je podkladem pro další práci Odboru bytové politiky MMR. Výsledky 
šetření a závěry tohoto úkolu jsou součástí materiálů, kterých je využíváno při hodnocení 
bytové politiky. Webové stránky umožňují informování respondentů i široké veřejnosti o 
postupu privatizace obecního bytového fondu a o dalších problémech, které se týkají tohoto 
bytového fondu. Po konzultaci se zadavatelem  úkolu byla na vyžádání Magistrátu 
města Přerova předána pro jejich práci databáze  pracovních tabulek s údaji, týkajícími se 
výše nákladů na zajišťování správy obecních bytů v jednotlivých městech. V rámci 
grantového projektu GAČR „Výzkum proměn bydlení v ČR“ se na Ústav územního rozvoje 
obrátila Katedra městského inženýrství Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava ohledně získání informací k řešené problematice bydlení (bytová politika, 
vlastnictví bytového fondu, formy správy bytového fondu … ). Řešitelům byla po dohodě se 
zadavatelem úkolu poskytnuta neveřejná webová adresa, kde lze nalézt podrobnou zprávou 
k úkolu „Monitoring komunálního bydlení“ za rok 2005. 
Výsledky úkolu „Monitoring komunálního bydlení“ za rok 2005 s některými údaji již 

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


aktualizovanými z šetření z roku 2006 byly prezentovány pod názvem „Privatizace v rámci 
obecního bytového fondu“ na mezinárodní interdisciplinární konferenci „Proměny bydlení“, 
která se konala v září 2006 v Olomouci.  
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Úkol je zařazen do stálých činností ÚÚR, bylo dohodnuto, že dotazník pro rok 2007 bude 
upraven dle potřeb zadavatele úkolu a současně dle platné legislativy. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách:  
Plánovaná: 2 250  
Skutečná:  1 682 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Garant úkolu za ÚÚR byl dlouhodobě nemocen, proto nebyly hodiny na úkol vyčerpány. 
Díky zvýšenému úsilí byl přesto úkol s  malým skluzem, dohodnutým s garantem úkolu za 
MMR, splněn.  
 
Náklady na :  
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: A.4.9/S3 
Název úkolu:  Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
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. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 500  
Skutečná:  144 

 
 

 

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/S5 
Název úkolu:  Monitoring mikroregionů Jihomoravského kraje, MAS a 

strategického plánování 
Doba řešení:  Leden -prosinec 2005 
Charakter úkolu:  Monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  RNDr. Jan Bína, CSC., Ing. Igor Kyselka,CSc.,  

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo provedení monitoringu prostorového vymezení Místních akčních skupin 
(MAS) v Jihomoravském kraji a struktury subjektů zapojených do MAS. Dále byla 
provedena charakteristika  jednotlivých MAS s podrobnějším zaměřením na přírodní 
podmínky a ekonomickou situaci.  
V druhé části úkolu byl proveden monitoring  strategického plánování vybraných obcí 
v Jihomoravském kraji (zejména středisek mikroregionů). Formou dotazníkového šetření 
bylo zhodnoceno zpracování a využívání zpracovaných strategií rozvoje obcí v praxi. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
V knihovně ÚÚR, na www stránkách ÚÚR a JM kraje, v elektronické podobě na CD na 
ÚÚR, MMR a JM kraji.   
 
Využitelnost výstupu:  
Výstupy úkolu budou použity JM krajem k provádění regionální politiky při řešení  
mikroregionálních disparit.  
Výstupy mohou být rovněž využity jako metodický příklad zpracování pro další kraje ČR. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V jednotlivých střediscích kraje, zejména ve větších obcích a městech by bylo vhodné 
věnovat větší pozornost zpracovávání a využívání strategických rozvojových dokumentů pro 
tyto obce. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 000  
Skutečná:     842 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:   
Na úkolu bylo čerpáno méně hodin vzhledem ke skutečnosti, že určité kapacity řešitelů byly 
koncem roku čerpány na nový aktuální úkol. Cíle řešení úkolu byly i s tímto menším 
množstvím hodin splněny a výstup byl předán v požadovaném rozsahu.  
 
Náklady na:  
OOV: ---  
Smlouva o dílo: --- 



Číslo úkolu: B.1/S6 
Název úkolu:  Politika územního rozvoje 
Doba řešení:  Leden - červenec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Řídící výbor MMR 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, RNDr. Jan Bína, CSc., Bc. Ivanka Fitzová,  

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

Konzultanti: Konzultační výbor PÚR, Koordinační výbor PÚR 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem této etapy bylo dopracovat návrh dokumentu Politika územního rozvoje pro předložení 
vládě ČR. Cíle bylo dosaženo, PÚR byla schválena usnesením vlády č. 561 z května 2006. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Schválený dokument, přístupný např. na www stránkách MMR, vytištěn jako příloha 
časopisu Urbanismus a územní rozvoj č.3/2006. 
 
Využitelnost výstupu:  
Celostátní koncepční dokument územního plánování.  
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Příprava aktualizovaného znění v r.2007. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 000 
Skutečná:  2 874 

 
Zdůvodnění rozdílu:  
Schválení PÚR předcházela řada jednání mezi ministerstvy a dalšími ústředními orgány, 
kterých se museli zúčastňovat i pracovníci ústavu. Projednávání PÚR bylo časově náročnější, 
než se původně předpokládalo. 
 
Náklady na:  
OOV: 1 500,- Kč 
Smlouva o  dílo:  
 
 



Číslo úkolu: B.1.1/S6 
Název úkolu:  Politika územního rozvoje – pokračování 
Doba řešení:  Srpen – prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol  
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Řídící výbor MMR 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová,Csc., Mgr. Marek Chmelař,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková,  
Ing. Petr Martykán, Ing. František Nantl,  
Ing. arch. Eva Rozehnalová, PhDr. Marta Severová,  
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Mgr. Robert Veselý 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem další etapy PÚR bylo získávání a účelové zpracovávání dat, sloužících pro jejich 
utřídění a pro aktualizaci dokumentu.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Aktualizovaný WebPortál – z důvodu prací na jiných úkolech (především na úkolu A.1.8/S6) 
nebyla práce v r.2006 dokončena; aktualizovaná databáze Metadata PÚR – jedná se o 
průběžnou činnost, která byla v r. 2006 vykonávána; aktualizovaný projekt Informační 
podpora návrhu a aktualizace PÚR – jedná se o průběžnou činnost, která byla v r. 2006 
vykonávána. 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro aktualizaci PÚR a pro předání dat krajským úřadům. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pokračovat v průběžné činnosti v r. 2007. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 800  
Skutečná:  1 116 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
viz „Výstup, dostupnost výstupu“ 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: 119 000,- Kč 
                          
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.2/S8 
Název úkolu:  Cestovní ruch a kulturní dědictví 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor koncepce a  mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu 

MMR  
Garant MMR:  Ing. Magdaléna Šourková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  Mgr. Marek Chmelař, Ing. František Nantl,  

Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Dana Vítková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: PhDr. Václav Váňa, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
-  Zveřejnění výsledků úkolu 2005 Trasa UNESCO na internetu. 
- Stanovení kulturně historického potenciálu zajímavého z hlediska cestovního ruchu na                                       
území ČR v členění dle jednotlivých stavebních slohů. 
- Stanovení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v obcích, na jejichž území se nacházejí                 
objekty reprezentující jednotlivé stavební slohy. 
- Na základě požadavku CzechTourismu, který byl projednán na pracovní poradě k úkolu 
v průběhu řešení, nebyly navrhovány podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a řešení bylo 
zaměřeno více na odbornou kulturně historickou stránku práce.  
Výstup, dostupnost výstupu:  
Úkol postupoval v souladu se zadávacím listem a s požadavky CzechTourismu. Výstup 
úkolu z roku 2005 Trasa UNESCO je přístupný na www stránkách ÚÚR. Výstupem řešení 
úkolu z roku 2006 je presentace vybraných památek představujících jednotlivé stavební 
slohy. Presentace je členěná dle krajů a zpracovaná formou popisného textu, doplněného 
fotodokumentací a kartogramy. 
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. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Pro zvýšení intenzity cestovního ruchu je vhodné vytvářet ucelené produkty. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     781 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:        
Vzhledem k pracovnímu vytížení ostatními úkoly bylo řešení dokončeno zvýšeným úsilím 
v mimopracovní době. 
 
Náklady na: 
OOV: 40 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 



Číslo úkolu: B.3/S6 
Název úkolu:  Spolupráce na prováděcí vyhlášce k NSZ o ÚAP, ÚPD a 

postupu při evidenci územně plánovací činnosti 
Doba řešení:  Leden - září 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: Mgr. Ing. Petr Lepeška 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo zpracování návrhu vyhlášky o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v souladu 
se schváleným novým stavebním zákonem. 
ÚÚR spolupracoval dle požadavků MMR na zpracování uvedené prováděcí vyhlášky. 
Vypracování jejího konečného znění na podkladě uvedené spolupráce a jeho redakci 
provedlo MMR. Cíl byl splněn.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem je Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Výstup byl 
publikován ve Sbírce zákonů v částce 163/2006 dne 28.11.2006. 
 
Využitelnost výstupu:  
V územně plánovací praxi. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Dále pokračovat ve zpracování metodických pokynů k vyhlášce dle zadání OÚP. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 500  
Skutečná:  1 295 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Kapacita nebyla dočerpána, protože MMR již nepožadovalo naši účast na závěrečných 
pracích a korekturách materiálu. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  --- 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.4/S6 
Název úkolu:  Spolupráce na prováděcí vyhlášce k NSZ o obecných 

požadavcích a využití území 
Doba řešení:  Únor - září 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Miroslav Krátký 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Josef Markvart, CSc., Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Miriam Blažková, Ing. arch. Jana Hurníková 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem řešení bylo dopracovat návrh prováděcí vyhlášky v souladu s novým stavebním 
zákonem. Cíl byl splněn, vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 501/2006 Sb. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výše uvedená vyhláška. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Prováděcí vyhláška k novému stavebnímu zákonu, kterou využívá veřejná správa při své 
činnosti. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     190 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Vzhledem k dlouhodobé nemoci původního garanta ÚÚR byla část požadovaných prací 
převedena z ÚÚR na OÚP MMR. 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.5/S6 
Název úkolu:  Spolupráce na prováděcí vyhlášce k NSZ o úpravě vztahů v 

území 
Doba řešení:  Únor - červenec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Tomáš Sklenář 
Garant ÚÚR:  Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. Vladimír Hyvnar 
Konzultanti: Ing. arch. Vladimír Dominik, Ing. Mgr.Kateřina Leopoldová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Dopracování vyhlášky „Úpravy vztahů v území“ v souladu se schváleným stavebním 
zákonem pro mezirezortní řízení.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Práce na prováděcí vyhlášce postupovala v návaznosti na úpravy projednávaného stavebního 
zákona. Vzhledem ke změnám, které vyplynuly z připomínek k textu nového zákona, bylo 
rozhodnuto nevydávat samostatnou vyhlášku a řešenou problematiku tak včlenit do vyhlášky 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti – vyhláška č. 500/2006 Sb. 
 
Využitelnost výstupu:  
Instituty dohoda o parcelaci a plánovací smlouva byly v konečném znění stavebního zákona 
přiřazeny do ustanovení, která se zabývají regulačním plánem a tudíž tomu odpovídá i 
konečné znění vyhlášky – č. 500/2006 Sb. – viz Příloha  č. 12 a 13. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:  300  
Skutečná:   101 

 
 

Zdůvodnění rozdílu: 
Vyčerpané hodiny řešiteli odpovídaly skutečné náročnosti řešené problematiky tak, jak je 
výše uvedeno. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: B.6/S6 
Název úkolu:  Účast na projektu ESPON 2.3.1  

Aplikace SPD v členských státech EU 
Doba řešení:  Leden - květen 2006 
Charakter úkolu:  Tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:  Ing.arch. Josef Markvart, CSc.,  
Řešitelé:  Ing. Igor Kyselka, CSc., Mgr. Robert Veselý, 

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

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Úkol navazoval na řešení z let 2004 a 2005, kdy se ÚÚR podílel jako jedna z mnoha 
evropských institucí zabývajících se metodicky územním plánováním a regionálním 
rozvojem na zpracování projektu ESPON 2.3.1. „Aplikace ESDP v členských státech EU“ , 
jehož hlavním zpracovatelem byla firma Nordregio Stockholm. Ta navrhla společně pro 
všechny zúčastněné instituce zásady pro vyhotovení a osnovu národní zprávy, kterou 
v listopadu roku 2005 zpracoval Ing.arch. Josef Markvart, CSc., a případové studie, kterou ve 
shodném čase zpracoval Ing. Igor Kyselka, Csc.   
Na základě národních zpráv a případových studií všech zemí Evropské Unie zpracoval 
Nordregio v první polovině roku souhrnnou závěrečnou zprávu, která kriticky rozebírá 
naplněné i méně zdařilé cíle aplikace ESDP v jednotlivých zemích EU a na jejich základě 
stanovuje předpoklady pro zpracování dokumentu nového, na němž jak známo mezinárodní, 
k tomuto účelu sestavená komise  již intenzivně pracuje. Úkolem partnerských institucí 
včetně ÚÚR bylo tuto zprávu kriticky připomínkovat. Zásadní připomínky z naší strany 
vzneseny nebyly, neboť řadu specifických problémů ČR nelze v rámci posouzení aplikace 
ESDP na celoevropské úrovni zevšeobecňovat. Po shrnutí všech připomínek byla zpráva 
zkompletována a zaslána kontaktnímu místu ESPON dne 31.5. 2006 a její elektronická 
podoba všem zúčastněným institucím. 
ÚÚR byl nicméně (vedle dalších několika odborných institucí z jiných zemí) zpětně vyzván 
ke zpracování  posudku této závěrečné zprávy. Posudek o délce 3 stran byl v červenci 2007 
zpracován Ing. Igorem Kyselkou, CSc.  
 
Výstup, dostupnost výstupu:  

• Závěrečná zpráva projektu ESPON 2.3.1 Aplikace SPD v členských státech EU 
včetně příloh v angličtině (uložena v knihovně ÚÚR). 

• Posudek výše uvedené zprávy v angličtině (digitální archiv ÚÚR). 
 
 

Využitelnost výstupu:   
Úkoly, týkající se zpracování strategických rozvojových dokumentů (Politika územního 
rozvoje, Strategie rozvoje ČR). 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Podklad pro zpracování nového evropského prostorově rozvojového dokumentu. 
 



Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   300  
Skutečná:    293  

 
 

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



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

příhraničí - III. etapa 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel: Odbor územně a stavebně správní MMR 
Garant MMR:  RNDr. Lubomír Horáček 
Garant ÚÚR:  PhDr. Ludmila Kašparová 
Řešitelé:  Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. Vladimír Hyvnar,  

Ing. Igor Kyselka, CSc., RNDr. Vladimíra Labounková,  
Ing. František Nantl, Ing. Alena Navrátilová,  
Ing. Ludmila Rohrerová, Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Atelier T-plan 

Ing. arch. Jaroslav Haluza 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
III. etapa: zpracování návrhové části. Studie byla na české a slovenské straně rozpracována 
v různých měřítcích, proto Česko-slovenská komise na svém zasedání dne 6. 9. 2006 
rozhodla, že v roce 2006 zpracuje česká i slovenská strana návrhovou část samostatně ve 
svých měřítcích a vypracování společného dokumentu bude zajištěno v roce 2007. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Návrhová část – dostupná u garanta MMR a ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro zpracování společného česko-slovenského dokumentu. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zpracování společného dokumentu. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 2 000  
Skutečná:     793 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:   
Nižší čerpání hodin – podle rozhodnutí Česko-slovenské komise zpracovala česká i 
slovenská strana v roce 2006 návrhovou část samostatně. Projednání návrhové části 
s dotčenými kraji a vyhotovení společného česko-slovenského dokumentu bude provedeno 
v roce 2007.  
   
Náklady na kooperaci:  
OOV:   
Smlouva o dílo:  529 550,- Kč 



Číslo úkolu: B.8/S5 
Název úkolu:  Zpracování přehledu veřejných pohřebišť zaniklých 

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

Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor regionálního rozvoje MMR 
Garant MMR:  JUDr. Vladimír Zahajský  
Garant ÚÚR:  Mgr. Robert Veselý 
Řešitelé:  Bc. Ivanka Fitzová, PhDr. Ludmila Kašparová,  

Ing. Ludmila Rohrerová 
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 2004, stav hrobů v roce 2004, důvod jejich zániku ad. 
Zkoumány jsou jak funkční veřejná pohřebiště, tak nefukční pohřebiště (pohřebiště, na 
kterých se přestalo pohřbívat v letech 1949 – 2004). 
Sběr dat probíhá pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je zasílán do všech obcí v ČR, ve 
kterých žili do roku 1949 českoslovenští občané německé národnosti.                                                          
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Dílčí výsledky, dostupné u garanta ÚÚR. Dotazníkem bylo obesláno celkem cca 1500 obcí, 
k 31. 12. 2006 odpovědělo cca 800 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:  
Sběr dat pomocí dotazníkového šetření bude dále probíhat i v roce 2007. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:    900  
Skutečná:  1 294 

 
 

 



Zdůvodnění rozdílu:  
Náročnost získávání údajů, která jsou dotazníkovým šetřením zjišťována, vede k relativně 
nízké reakci obcí (zatím odpovědělo necelých 55% 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/S6 
Název úkolu:  Vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku 

v životním prostředí 
Doba řešení:  Leden - září 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  RNDr. Helena Seifertová 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  PhDr. Ludmila Kašparová, Ing. František Nantl,  

Ing. Ludmila Rohrerová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: RNDr. Josef Ježek 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Cílem úkolu bylo předložení návrhu vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování 
hluku Ministerstvu pro místní rozvoj, které má legislativní povinnost vydat tento seznam 
vyhláškou. MMR návrh akceptovalo a stanovilo seznam aglomerací vyhláškou č. 561/2006 
Sb. ze dne 22.12.2006. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva obsahující tabelární přehled a kartografické znázornění katastrálních území 
zahrnutých do aglomerací. Dostupnost: u garanta MMR a ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Přímé použití pro vydání vyhlášky a jejích příloh. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Režim, který platí na území aglomerací, upravuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví v platném znění. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   400  
Skutečná:    450 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Návrh byl před předáním MMR konzultován s kraji a na základě jejich připomínek byl dále 
upravován. 
 
 
Náklady na: 
OOV: 20 000,- Kč 
Smlouva o dílo: --- 
 



Číslo úkolu: B.10/S3 
Název úkolu:  Spolupráce při zajišťování programů EU, zaměřených na 

urbánní politiku 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor  řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR 
Garant MMR:  Ing. Lenka Kynčilová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Marie Tomíšková 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Doporučení postupu řešení problémů, které vyplynuly z analýzy  v souladu s programy EU 
zaměřenými na regeneraci městských oblastí po roce 2007. 
Z jednání pracovní porady vyplynul další cíl: 
Zpracování analýzy rizik  implementace Opatření 2.3 SROP. 
Na pracovní poradě bylo dohodnuto, že návrh postupu měst bude zpracován po dokončení 
jednání s EK o programu IOP v průběhu 1. čtvrtletí roku 2007. Vzhledem k tomu, že jednání 
stále pokračují, bylo řešení úkolu na základě pracovní porady s garantem úkolu ukončeno. 
Zpracování analýzy  problémů měst dle výsledků dotazníkového šetření z roku 2005, kterým byly 
zjišťovány problémy se zaostáváním a nevhodným využíváním městských oblastí a přístup měst 
k regeneraci těchto oblastí. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Výstupem je : 
Analýza problémů měst velikosti nad 10 000 obyvatel, jejich přípravy na řešení problémů a 
již realizovaná řešení. Analýza je členěná dle krajů a pro každý kraj jsou výsledky 
přehlednou formou stručně shrnuty. 
Analýza rizik SROP, Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst. 
Výstupy úkolu jsou dostupné na ÚÚR a na MMR.  
Využitelnost výstupu:  
Podklady pro výběr problémových lokalit ve městech. 
Problémy, které je zapotřebí řešit při implementaci dalších programů pro regeneraci 
městských celků. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:   
Z analýzy vyplynuly nejčastější problémy měst, na které je zapotřebí v příštích letech zaměřit 
podporu EU a státu. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   800  
Skutečná:    400 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:     
Viz „Cíl řešení úkolu“. 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 



Číslo úkolu: B.11/S6 
Název úkolu:  Principy a pravidla územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol - výzkumný projekt 
Zadavatel Výzkumný projekt MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Ing.arch. Jana Hurníková,   

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

Konzultanti: --- 
Oponenti: Ing. arch. Miroslav Tůma, Ing. Zdeněk Přikryl,CSc.,  

Ing. arch.  Alena Hořejší,  RNDr. Milan Svoboda, 
Ing. arch. Vladimír Klajmon, Ing. Iveta Laštůvková,  
Ing. Jan Slanina, Ing. arch.  Miloslava Pašková,  
Ing. Maria Krumpolcová 

Kooperace: Další řešitelé projektu 
 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem bylo zpracování metodické příručky v souladu s projektem WA_031_05_Z04 
Ministerstva pro místní rozvoj. Příručka byla připravena na www stránkách ÚÚR. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
http://www.uur.cz/principy/pap 
 
Využitelnost výstupu:  
Pro odbornou veřejnost. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V souladu s doporučeními oponentů pokračovat na úpravě odborné pomůcky v r.2007, vydat 
text tiskem. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:  2 414 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Rozsah příručky byl podstatně větší, než se při zadání předpokládalo, redakce textů byla 
z tohoto důvodů časově náročná. Nad rámec projektu proběhla ještě druhá oponentura a na 
jejím základě bylo také nutno provést další úpravy textu. 
 
Náklady na kooperaci:   
OOV:  --- 
Smlouva o dílo: 146 650,- Kč 



Číslo úkolu: B.12/S6 
Název úkolu:  Metodická pomoc pro výzkumný projekt Principy a pravidla 

územního plánování 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. Alena Navrátilová 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc.,  

Ing. arch. Miriam Blažková,  Ing. Vladimír Hyvnar,  
Mgr. Marek Chmelař,  Ing. arch. Hana Halasová,  
Ing. arch. Jana Hurníková, Ing. Igor Kyselka, CSc.,   
Mgr. Igor Najman, Ing. František Nantl, Ing. Monika Nováková,   
Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing.arch. Eva Rozehnalová  

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Spolupráce při řešení výzkumného projektu Principy a pravidla územního plánování. 
Spolupráce byla rozsáhlejší, než se předpokládalo při zadání úkolu, byl rozšířen i řešitelský 
kolektiv.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Podklady pro výzkumný projekt. Nad rámec zadání museli pracovníci dopracovat některé 
kapitoly (části kapitol) do výzkumného projektu, protože vzhledem k nedostatku času ( 
posun v konečném znění zákona a zejména prováděcích vyhlášek oproti předpokládanému 
termínu) nebylo možno nechat zpracovat tyto části externím spolupracovníkům, jak bylo 
plánováno. 
 
Využitelnost výstupu:   
Pro výzkumný projekt. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
 --- 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:  2 247 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
viz   „Cíl řešení úkolu…“ a „Výstup, dostupnost výstupu“. 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 



Číslo úkolu: B.13/S7 
Název úkolu:  Byty zvláštního určení a upravitelné byty 
Doba řešení:  Únor - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel: Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Věra Pelíšková 
Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová 
Řešitelé:  Ing. Dana Chlupová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  

Ing. arch. Eva Rozehnalová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.,  
Mgr. Robert Veselý 

Konzultanti: Ing. Eva Dubnová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo provést analýzu účinnosti podpory výstavby nájemních bytů se zaměřením 
na byty zvláštního určení a upravitelné byty. Předmětem analýzy byla výstavba nájemních 
bytů v letech 2000 – 2003, na kterou byla poskytnuta dotace od Ministerstva pro místní 
rozvoj nebo Státního fondu rozvoje bydlení. Dále byl zkoumán přístup obcí k problematice 
bydlení občanů se zdravotním handicapem.  
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva, dostupná u garanta MMR a ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Zpráva bude sloužit jako podkladový materiál pro další rozpracování státní politiky bydlení 
se zaměřením na bydlení zdravotně postižených občanů. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
--- 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   900  
Skutečná:    857 

 
 

 

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



Číslo úkolu: B.14/S8 
Název úkolu:  Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů Státního programu 

podpory cestovního ruchu v období 2001-2006 
Doba řešení:  Červen - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu MMR 
Garant MMR:  Bc. Margit Beníčková 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace:  

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo sjednocení metodiky vyhodnocování strukturální skladby projektů, které 
obdržely dotaci ze Státního programu podpory cestovního ruchu v jednotlivých letech období 
2001-06, a na tomto základě provést vyhodnocení celého období. Tohoto cíle bylo dosaženo 
a výsledek odpovídá požadavku zadavatele. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva s tabelárními a kartografickými přílohami a powerpointová prezentace. 
Dostupnost: u garantů MMR a ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Zpráva bude využita jako podklad k vytvoření vyhodnocující zprávy Státního programu 
podpory cestovního ruchu pro vládu ČR. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Výsledky úkolu mohou být použity jako jeden z podkladů hodnocení absorpční kapacity 
cestovního ruchu v jednotlivých územích. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   500  
Skutečná:    426 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu:  
Hodiny byly čerpány v závislosti na skutečné časové náročnosti řešení úkolu, která se 
projevila až v průběhu řešení. 
 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 



Číslo úkolu: B.15/S5 
Název úkolu:  Regionální diferenciace ČR na úrovni krajů 
Doba řešení:  květen - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Tématický úkol 
Zadavatel Samostatné oddělení strategie regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Milan Damborský 
Garant ÚÚR:  RNDr. Jan Bína, CSc. 
Řešitelé:  Ing. František Nantl 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace:  

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo vytvoření a aplikace systému syntetizace a generalizace různých 
hierarchických řádů socioekonomických dat za jednotlivé kraje ČR, a to jak v průřezu 
současného stavu, tak podle aktuálního vývoje. Na IV. řádu bylo zhodnoceno 38 výchozích 
statistických ukazatelů; na III. řádu byla syntetizována data za sektory: obyvatelstvo, bydlení, 
hmotná úroveň, veřejné služby, výkonnost ekonomiky, závislá práce a podnikatelská aktivita; 
na II. řádu byla syntetizována data za sektory sociální subsystém a ekonomický subsystém; 
na I. řádu byla syntetizována data za celý socioekonomický systém. Na základě různých řádů 
dat byla prováděna diferenciace postavení jednotlivých krajů. Nastíněného cíle úkolu bylo 
v plném rozsahu dosaženo a výsledek odpovídá požadavku zadavatele. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Závěrečná zpráva s tabelárními a kartografickými přílohami a powerpointová prezentace. 
Dostupnost: u garantů MMR a ÚÚR. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Výsledky úkolu mohou přispět k získání přehledu o komplexním socioekonomickém vývoji 
na úrovni krajů, který je nezbytný pro koncepci základních strategických dokumentů 
regionální politiky (zejména Strategie regionálního rozvoje). 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Využití výstupů při koncepční činnosti odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   900  
Skutečná:    652 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Hodiny byly čerpány v závislosti na skutečné časové náročnosti řešení úkolu, která se 
projevila až v průběhu řešení. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 



Číslo úkolu: B.16/S6 
Název úkolu:  Spolupráce na prováděcí vyhlášce, kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní 
smlouvě a územním opatření 

Doba řešení:  Květen - září 2006 
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:  
Zpracování návrhu vyhlášky v souladu se zmocňovacím ustanovením obsaženým v § 193 
stavebního zákona, a to pro provádění ustanovení o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a 
územním opatření.  
Prováděcí předpis určuje obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci, žádostí 
o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a žádosti o územní souhlas na jednotných 
formulářích. Bylo proto nutno zpracovat obsahové náležitosti pro 7 příloh – formulářů 
žádostí a pro 2 přílohy obsahující podrobný obsah a rozsah dokumentace k žádosti o 
rozhodnutí o umístění stavby nebo změně stavby a k žádosti o rozhodnutí o změněn využití 
území. 
Návrh vyhlášky včetně příloh byl projednán v rezortní oponentuře a následně doplněn o 
připomínky, které vzešly z této oponentury. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, včetně 9 příloh. 
Využitelnost výstupu:  
Prováděcí vyhláška k novému stavebnímu zákonu, kterou využívá veřejná správa při své 
činnosti. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zpracování letáku – přehledy (grafy) možných postupů při územním rozhodnutí (umisťování 
staveb).  
Zpracování metodických návodů pro jednotlivé postupy při žádostech o územně plánovací 
informaci, územní souhlas, veřejnoprávní smlouvu, územní opatření.. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   200  
Skutečná:    347 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Skutečná kapacita byla překročena z důvodu vysoké náročnosti úkolu.  
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 



Číslo úkolu: C.1/S7 
Název úkolu:  Podporované bydlení 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel: Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Dubnová, Mgr. Věra Pelíšková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Halasová, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.,  

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

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
Cílem úkolu bylo zpracovat publikaci – informační materiál, který by analyzoval výstavbu 
podporovaných bytů určených osobám se zvláštními potřebami v oblasti bydlení, ve snaze o 
zaměření pozornosti obcí na problematiku sociální integrace a na prevenci ztráty bydlení.   
Informační materiál byl zaměřen na dosavadní zkušenosti z realizace projektů v rámci bytů 
na půl cesty a vstupních bytů.  
V rámci řešení tohoto úkolu byly osloveny všechny obce, které v letech 2003 až 2005 žádaly 
o dotaci z tohoto podprogramu a kde probíhala výstavba, popř. rekonstrukce uvedených typů 
podporovaného bydlení. Jednalo se celkem o 18 akcí realizovaných v 17 obcích. Téměř ve 
všech obcích byly naplánovány osobní návštěvy, kde byl veden řízený rozhovor podle 
předem připravené jednotné struktury. Bylo zjišťováno zejména, zda se záměry obcí shodují 
se záměrem podprogramu, jaká je cílová skupina využívající tyto postavené byty, jak probíhá 
výběr budoucích nájemců, jaké sociální služby se v bytech poskytují a další. Z každé 
návštěvy a rozhovoru v obcích byl pořízen záznam z pracovního jednání, který je součástí 
„Závěrečného souhrnného podkladu pro zpracování publikace“. Zde jsou také shromážděny 
veškeré ostatní doplňující materiály (kromě technických řešení a projektů), získané od obcí, 
ať už  jsou použité pro zpracování publikace či nikoliv. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Publikace – informační materiál, internetová prezentace na www stránkách ÚÚR.  
Závěrečný souhrnný podklad pro zpracování publikace – garanti OBP MMR a ÚÚR. 
 
Využitelnost výstupu:  
Publikace bude zaslána obcím. Přispěje k prezentaci Odboru bytové politiky MMR a zvýší 
informovanost o podprogramu Podporované bydlení. Osobní návštěvy se v konkrétních 
případech ukázaly jako velmi inspirativní pro formulování dalších koncepčních záměrů při 
přípravě tohoto podprogramu v dalších letech. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zkušenosti s přípravou publikace budou využity při zpracování následných publikací. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 1 200  
Skutečná:     947 

 
 



Zdůvodnění rozdílu:  
Nižší čerpání hodin – definitivní textová podoba publikace – informačního materiálu 
vznikala za výrazné spolupráce s garantem OBP MMR. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo: --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: C.2/S7 
Název úkolu:  Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací 

MMR do bydlení s doprovodným textem 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor bytové politiky MMR 
Garant MMR:  Mgr. Jaroslav Kubečka 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Halasová 
Řešitelé:  Mgr. Robert Veselý, Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
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 s doprovodným textem byly předány ve třech ucelených sériích na CD a v tištěné 
podobě (květen: ze 2 měst/obcí za 5 výstavbových akcí, září: ze 4 měst/obcí za 20 
výstavbových akcí, prosinec: ze 3 měst/obcí za 3 výstavbové akce). V závěru byl předán 
 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, to je přejít na stálou činnost ústavu, aby mohl být vytvořen rozsáhlejší 
archiv akcí se základní charakteristikou objektů. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 800  
Skutečná:  730 

 
 

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



Číslo úkolu: C.3/S6 
Název úkolu:  Dotčené orgány  státní správy 
Doba řešení:  Duben - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Miriam Blažková 
Řešitelé:  Mgr. Igor Najman 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  
V souvislosti s přípravou a schválením nového stavebního zákona a zákona o změně 
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
(změnový zákon), kdy došlo k podstatným změnám v právních předpisech jednotlivých 
rezortů, byla zpracována nová publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“. 
 
Výstup, dostupnost výstupu:   
Publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“. 
 
Využitelnost výstupu:  
Metodická pomůcka pro odbornou veřejnost (orgány obcí, krajů, zpracovatelů územních 
plánů apod.). Publikace mapuje nový právní stav na úsecích státní správy spolupůsobící 
v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a procesu územního rozhodování 
v souladu s novými právními předpisy, tj. se zákonem č. 183/2006 Sb. (nový stavební 
zákon), zákonem č. 186/2006 Sb. (změnový zákon) a ve vazbě na nový správní řád. 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
Zveřejnění nové publikace na www stránkách a aktualizace 1x čtvrtletně v souladu 
s uváděním nových legislativních předpisů do praxe. 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná:   400  
Skutečná:    305 

 
 

Zdůvodnění rozdílu:  
Pro splnění úkolu byly čerpané hodiny dostačující vzhledem k tomu, že zveřejnění publikace 
na www stránkách se uskuteční až v roce 2007. 
 
Náklady na: 
OOV: --- 
Smlouva o dílo:  --- 
 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: C.4/S6 
Název úkolu:  Spolupráce při vydání aktualizované česko/anglické příručky o 

územním plánování 
Doba řešení:  Září - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Publikace 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Hana Bártová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Halasová 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: Ing. Alena Navrátilová 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Spolupráce při aktualizaci příručky na základě nového stavebního zákona a dalších 
skutečností. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu:  
Aktualizovaný český text v digitální a tištěné podobě u garantů úkolu. 
 
 
Využitelnost výstupu:  
Podklad pro vydaní aktualizované příručky.  
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu:  
V roce 2007 provést  překlad do angličtiny a grafickou úpravu. Zajistit tisk a distribuci. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: Dle skutečné potřeby  
Skutečná:  52 

 
 

 

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



Číslo úkolu: Ú 47 
Název úkolu:  Správa informačních a komunikačních technologií 
Doba řešení:  Leden - prosinec 2006 
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: p. Lukáš Trhlík 

 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 
Koncepce nákupu informačních a komunikačních technologií. Zabezpečení nákupu, 
zprovoznění, údržby, oprav, reklamací a vyřazování. Školení uživatelů. Návrh interních 
norem. Sledování účelného využívání informačních a komunikačních technologií, příprava 
podkladů pro rozpočet, specifikace objednávek, finanční kontrola a evidence. 
 
 
Výstup, dostupnost výstupu: 
Evidence informačních a komunikačních technologií. Softwarový audit. 
Zbudovaná nová ethernetová síť. Protokol o proměření síťových zásuvek. 
 
 
Využitelnost výstupu: 
Pro řízení ÚÚR, kontrolní činnost. 
 
 
Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 
Zvýšit kvalifikaci zaměstnanců v oblasti IT. 
Průběžně inovovat zastaralé technologie. 
 
 
Kapacita ÚÚR v hodinách: 
Plánovaná: 3 900  
Skutečná:  4 658 

 
 

 

Zdůvodnění rozdílu: 
Zvýšená kvalita poskytovaných servisních prací pro pracovníky ÚÚR. 
 
Náklady na: 
OOV:  
Smlouva o dílo: 285 600,- Kč 
 
 
 
 
 



Číslo úkolu: Ú 58  
Název úkolu:  Aplikace GIS 
Doba řešení:  Červen - prosinec 2006 
Charakter úkolu:  Interní  úkoly  
Zadavatel ÚÚR 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Mgr. Marek Chmelař 
Řešitelé:  Ing. Michal Artim, Ing.arch. Zdenka Hladišová,CSc.,  

Ing. František Nantl, Ing. Daniel Rychlý 
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:  1 098 

 
 

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


