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Co jsme v kraji udělali ? 

 Projekt KOPaS ÚAP KK 

 Výstavba podpůrného systému ÚAP 

 Vytvoření datové báze ÚAP 

 Dokumentace ÚAP 

         obcí  2008, 2010, 2012, 2014 

         kraje  2009, 2011, 2013, 2015 
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Začátky ? 

 

 Velký pracovní vklad 

 Problematická kvalita výsledků 

 Nedůvěra uživatelů 
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A dnes ? 

 Správnost zvolené koncepce ÚAP 

 Růst technologické úrovně podpůrného 

systému ÚAP 

 Zkrácení doby aktualizace ÚAP 

 Růst kvality datové základny ÚAP 

 Růst využitelnost ÚAP 
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Správnost zvolené koncepce 

• Otevřený datový formát - SHP   

• Společný datový sklad - databáze SDE 

• Společný datový model  

• Společné zobrazování - knihovna značek 

• Společná metodika zpracování - JoKar 

• Společné nástroje - Geoportál, Katalog,  

Evidence, Generátor tabulek 

• Společný rozvoj - pracovní skupina 
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Koncepce pořizování ÚAP v Karlovarském kraji 

 



Růst technologické úrovně 

         podpůrného systému 

 

• Zpřístupnění dat „online“- Portál DMWS 

• Zpřístupnění „rodných listů“ - pasporty 

• Integrace systému - Portál DMWS 

• Modul správy datového modelu 

• Modul validace dat 

• Modul evidence pasportů - v přípravě 
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Vstupní obrazovka Geoportálu DMVS 



Zkrácení doby aktualizace 

 

• Rychlá komunikace - Internet  

• Růst míry kooperace mezi krajem a ORP 

• Růst spolehlivosti procesu - validace 
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Validace – chybový protokol 



Růst kvality datové základny 

• Mapový podklad - od KMD k DKM 

• Polohová přesnost - GPS, geodetické 

zaměření 

• Primární zdroje - implementace INSPIRE   

• Územní pokrytí  

• Úplnost  

• Správnost – zpětná vazba uživatelů 
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Růst využitelnosti ÚAP 

 

• Pro celou veřejnou správu - novela SZ 

• Aktuální data online - Portál DMVS 

• Zkvalitnění prezentace - oborové mapy 

• Využitelnost v souvisejících oborech           

- regionální plánování, strategické 

plánování 
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Roste důvěryhodnost ÚAP 
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3.Aktualizace ÚAP KK 2015 
 

V prvním svazku dokumentace  

  část a)      Podklady RURU  

 

jsou na základě aktuálních dat ze společného 

datového skladu aktualizovány souhrny 

vyhodnocení současného stavu území kraje.  

14 



15 

Podklady RURU 



3.Aktualizace ÚAP KK 2015 
 

Ve výkresech  

 1. Hodnoty území 

 2. Limity využití území  

 

je zachycen jejich současný stav území 

      (k 30. 6. 2015). 
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Hodnoty území 

Limity využití území 



3.Aktualizace ÚAP KK 2015 
Ve výkrese 

 3. Záměry na změny využití území 

 

jsou přehledně vyjádřeny nové záměry 

krajského významu, které bude nutno prověřit 

v aktualizacích ZÚR nebo ÚP,  

 

a to na pozadí záměrů, které už jsou platnými ZÚR 

vymezeny (jako plochy nebo koridory). 
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Záměry na změny využití území 



3.Aktualizace ÚAP KK 2015 
 

V druhém svazku dokumentace  

  část b)       Rozbor URU  

 

jsou na základě zjištění v části a) 

aktualizovány (korigovány) výroky SWOT 

analýz a provedeno nové vyhodnocení 

vyváženosti podmínek URU na území kraje. 

20 



21 

Rozbor URU 



3.Aktualizace ÚAP KK 2015 
Ve  

 4. Výkrese problémů  

 

jsou přehledně vyjádřeny nové problémy 

krajského významu k řešení v aktualizacích 

ZÚR a/nebo ÚP,  

 

a to na pozadí problémů, které už jsou v platných ZÚR 

řešeny (návrhem potřebných ploch a koridorů). 
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Výkres problémů 



24 Prezentace ÚAP KK 2015 
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Děkuji za pozornost 

 
KÚKK, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování 

 

Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje je zveřejněna 

na internetové adrese 

 

www.kr-karlovarsky.cz 
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