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Vážený pane architekte,  
 
dne 21.2.2021 byla Odboru koncepce a strategického rozvoje, oddělení územního plánování 

doručena Vaše žádost o informaci podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím v platném znění. 

Vaše žádost:  

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byl v roce 2019 vydán metodický pokyn „Standard 

vybraných částí územního plánu" (č.j. MMR-45119/2019-81/1, verze 24.10.2019). Vzhledem k 

tomu, že tento metodický pokyn se vztahuje nejenom na tvorbu nových územních plánů, ale i na 

změny stávajících územních plánů a na jejich úplná znění, žádám Vás touto cestou o poskytnutí 

informace, jak je v současné době tento metodický pokyn aplikován orgánem územního 

plánování na stávající Územní plán města Přerova a na jeho změny. 

Informace: 

Metodika řeší standardizaci vybraných částí datového vyhotovení a čitelnosti výstupů 

územního plánu a územně plánovacích podkladů pro veřejnost, a ne méně významné 

zjednodušení datových toků.  Postupnou tvorbu a zavádění standardizace územních plánů 

datujeme již min. 10 let, kdy modely doznaly v průběhu upřesňování určitých kvalit a významu 

z hlediska prezentace a předávání dat. Orgán územního plánování už od r. 2010 úzce 

spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje na tvorbě standardizace a tvorbě a 

fungování portálu územního plánování v Olomouckém kraji, kdy principem budování Digitální 

mapy veřejné správy (DMVS) je postupné sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. 

typizovaných projektů. V rámci DMVS Olomouckého kraje jsou řešeny typizované projekty 

Účelová katastrální mapa (dále jen ÚKM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických 

podkladů. V rámci realizace je pravidelně uzavíraná a smlouva o spolupráci s úřady územního 

plánování (ÚÚP) v ORP Přerov. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že spolupráce a snaha ÚÚP na sjednocení datových modelů 

povede k možnosti fungování celorepublikového Geoportálu územního plánování.  

Územní plán města je zpracován v takovém digitálním prostředí, aby se co nejvíce předmětné 

metodice přiblížil. Prvním krokem byla změna č. 1 Územního plánu města Přerova (dále ÚPm), 
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kdy grafický výstup se stanovenému v metodice velmi přibližuje.  

V současné době však není praktické ÚPm celý přepracovávat, a to z více důvodů…. 

Standardizace není ještě v praxi úplně ověřená; několik let je v přípravě nový stavební zákon 

(ovlivní i znění prováděcích vyhlášek k němu) a v neposlední řadě tedy i neodůvodnitelné 

finanční náklady na přepracování celého ÚPm.  

Územní plán Přerova se vůči standardu poměrně liší. Dá se obecně konstatovat, že nový 

standard navazuje na metodiku MINIS, proto i rozdíly vůči ÚPm jsou větší. Naopak co se týče 

formátu a struktury zpracování digitálních dat, ÚPm není složité překlopit do datové struktury 

vyžadované novým standardem. 

Nový standard není ovšem doposud zakotven formou prováděcí vyhlášky stavebního zákona. 

Jakmile nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhláška vyjde, bude tedy povinný pro všechny 

obce a města.  

Nástroj pro kontrolu dat mají již k dispozici krajské úřady, do konce roku má být poskytnut i 

našemu úřadu. Data územních plánů by měla být od července 2023 vkládána již v nové 

standardizované podobě do národního geoportálu územního plánování. Tím dojde i k naplnění 

evropské směrnice INSPIRE. Další informace bohužel k tomu zatím nemáme. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Gala 

vedoucí odboru 
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