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1) projekt KOPaS ÚAP KK

2) podpůrný systém ÚAP

3) data o území - základ ÚAP

4) využitelnost dat ÚAP

5) vyhodnocení dat - dokumentace ÚAP         

obcí 2008, 2010, 2012, 2014         

kraje 2009, 2011, 2013, 2015

6) aktuální současnost

7) výhled
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Koncepce pořizování ÚAP v Karlovarském kraji



1) projekt KOPaS ÚAP KK

 otevřený datový formát - SHP  

 společný datový model - Katalog

 společný datový sklad - databáze SDE

 společné zobrazování - Knihovna značek

 společná metodika zpracování - JoKar

 společné nástroje - Geoportál, Katalog,

Evidence, Generátor tabulek

 společný rozvoj - pracovní skupina
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2) podpůrný systém ÚAP

 integrace systému

zpřístupnění aktuálních dat „online“

zpřístupnění „pasportů“ dat TI

výdej dat zpracovatelům ÚPD a ÚPP

koordinace činností pořizovatelů ÚAP

Modul evidence pasportů

Modul validace dat

Modul správy datového modelu
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Portál DMWS



3) data o území - základ ÚAP

 mapový podklad - od ÚKM k DKM

 polohová přesnost - GPS, geodetické 

zaměření

 správnost = důvěryhodnost - zpětná 

vazba uživatelů

 územní pokrytí 

 úplnost 
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4) využitelnost dat ÚAP

 pro územní plánování

 (pro celou veřejnou správu) - novela SZ

 využitelnost v souvisejících oborech

- regionální plánování

- strategické plánování

 aktuální data „online“ - Portál DMVS

 zkvalitnění prezentace - oborové mapy
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Portál DMVS http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/



5. vyhodnocení dat 

- dokumentace ÚAP

 ÚAP obcí 2014 - internetové stránky ORP

(2012, 2010, 2008)

 ÚAP kraje 2015 - internetové stránky kraje

(2013, 2011, 2009)
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ÚAP ORP 2014

Podklady

Hodnoty

Limity

Záměry

Problémy
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ÚAP kraje 2015

Podklady

Hodnoty

Limity

Záměry

Rozbor URU

Problémy



6) aktuální současnost

 výzvy poskytovatelům dat

 průzkum nových záměrů na změny 

- konzultace s obcemi

 dokončení aktualizace

- do 31. 12 .2016
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4. aktualizace ÚAP obcí 



7) V Ý H L E D

 stabilizováno vyhodnocení dat

- věcný obsah a forma dokumentace

 důraz na 

ZKVALITNĚNÍ DAT O ÚZEMÍ

- pracovní skupina KOPaS

- společná strategie

- koordinace kroků

- průběžná aktualizace
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14Porada KÚKK 23. 6. 2016

Ing.arch. Jaroslav Jelínek, tel.: 354 222 139

jaroslav.jelinek@kr-karlovarsky.cz

děkuji za pozornost

KÚKK, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování

další podrobnější informace o Územně analytických podkladech 

v Karlovarském kraji

jsou zveřejněny na internetové adrese

www.kr-karlovarsky.cz

mailto:jaroslav.jelinek@kr-karlovarsky.cz
http://www.kr-karlovarsky.cz/

