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Smlouva o spolupráci s městem Přerov k projektu Digitální mapy veřejné správy 
Olomouckého kraje, část Nástroje ÚAP

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje ÚAP" mezi statutárním městem 
Přerov a Olomouckým krajem, jejímž předmětem je využívání společného datového úložiště a 
společné aplikace pro správu, aktualizaci a publikaci dat územně analytických podkladů, které jsou 
podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace obcí nebo kraje a pro rozhodování v 
území, a to ve znění dle příloh důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ukládají 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) a krajským úřadům za povinnost pořídit 
územně analytické podklady (dále jen ÚAP). ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování 
územně plánovací dokumentace kraje a obcí, dále pro vyhodnocování vlivů územně plánovací 
dokumentace na udržitelný rozvoj území a posuzování vlivů na životní prostředí. 
Při pořizování ÚAP se jeví jako nejvýhodnější blízká spolupráce kraje s ORP a vytvoření jednotné 
struktury dat, standardizovaných postupů a metodik aktualizace ÚAP s cílem efektivní správy dat a 
metadat na úseku pořizování ÚAP (ve smyslu stavebního zákona). Pro konkrétní naplňování této 
spolupráce bude Olomoucký kraj realizovat projekt „Nástroje ÚAP“ coby součást projektu „Digitální 
mapa veřejné správy“ (dále jen DMVS) Olomouckého kraje. Účast v tomto projektu byla nabídnuta 
všem ORP v Olomouckém kraji a bude pro ně bezplatná. 
Účelem a předmětem spolupráce města Přerova a Olomouckého kraje je společné využívání projektu 
„Nástroje ÚAP“. Součástí projektu bude vytvoření datového úložiště údajů o území (definovaných 
stavebním zákonem) s dálkovým logovaným přístupem pro pořizovatele ÚAP v Olomouckém kraji, 
dále vytvoření aplikace pro pravidelnou aktualizaci těchto údajů, evidence pasportů údajů o území 



(definovaných stavebním zákonem) včetně metadat a zpřístupnění aktuálního stavu ÚAP laické i 
odborné veřejnosti prostřednictvím společného mapového portálu ÚAP.
Předkládaná smlouva navazuje na Dohodu o spolupráci při pořizování ÚAP obcí s rozšířenou 
působností a kraje schválenou usnesením Rady města Přerova č. 3509/86/3/2010 dne 21.4.2010. 
Uzavřením nové smlouvy o spolupráci pozbývá tato dohoda platnosti. Předkládaná smlouva o 
spolupráci prošla připomínkovým řízením dotčených odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje a 
Magistrátu města Přerova a současně byla dne 26.4.2013 schválena Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje (číslo usnesení UZ/4/7/2013). 
Dle vyjádření odboru vnitřní správy, oddělení právního Magistrátu města Přerova tato smlouva o 
spolupráci vychází z § 24 a násl. zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle § 24 odst. 4 zákona o krajích taková smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena 
příslušnými zastupitelstvy, jinak je neplatná. Zákon o krajích výslovně neupravuje, zda se jedná pouze 
o zastupitelstvo kraje nebo kraje i obcí, které jsou účastníky smluvního vztahu, ale s ohledem na 
požadavek právní jistoty a vyloučení eventuální neplatnosti smlouvy je právním oddělením 
doporučeno schválit smlouvu Zastupitelstvem města Přerova. 
Předkládaná smlouva řeší podmínky spolupráce v rámci společného projektu „Nástroje ÚAP“. Příloha 
této smlouvy „Metodické pokyny“ se pak zabývá technickým popisem projektu.
Projekt „Nástroje ÚAP“ je financován ze strukturálních fondů a po dobu udržitelnosti, tedy 5-ti let od 
zahájení provozní fáze, bude zapojení do projektu pro ORP bezplatné. Olomoucký kraj rovněž v rámci 
projektu bezplatně zprostředkuje další nezbytné činnosti, jako instalaci potřebného software na ORP, 
školení pro příslušné ORP apod. Olomoucký kraj bude plnit roli administrátora a koordinátora 
projektu, dále roli pořizovatele krajských ÚAP a správce dat nadregionálních informací. Před 
uplynutím doby udržitelnosti bude jednotlivým ORP nabídnuta účast v dalším pokračování projektu, 
která bude řešena samostatnou smlouvou. Technologie projektu zůstane výlučným vlastnictvím 
Olomouckého kraje. Výkon vlastní činnosti ORP jako pořizovatele ÚAP obcí zůstane pochopitelně v 
režii ORP (v souladu se stavebním zákonem).

Přílohy:

1. Smlouva o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje ÚAP"

2. Příloha smlouvy - Metodické pokyny

Rada města Přerova svým usnesením č. 2457/65/4/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit uzavření smlouvy o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje ÚAP" mezi statutárním městem 
Přerov a Olomouckým krajem.


