
Poskytování údajů o území a datových vrstev územně analytických podkladů 

pro činnost orgánů veřejné správy 
                                                                                                                                                                     

 

Orgánu veřejné správy jsou poskytovány1) údaje o území2) a datové vrstvy územně analytických podkladů3) (dále jen 

„datové vrstvy ÚAP“), a to bezplatně. 

Údaje o území –  ve formátu a rozsahu předaném a garantovaném poskytovatelem údaje – jsou  poskytovány orgánu 

veřejné správy individuálně na základě jeho jednotlivé žádosti zaslané do datové schránky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. 

Datové vrstvy ÚAP – údaje o území zpracované pro potřeby územního plánování – jsou poskytovány orgánu veřejné 

správy opakovaně a automatizovaně na základě registrace dle níže uvedeného postupu.  

Orgán veřejné správy a jím pověřené osoby jsou povinny zajistit použití údajů o území a datových vrstev ÚAP jen 

v souladu se zákonem.  

Datové vrstvy územně analytických podkladů obcí (ÚAPo) všech správních obvodů úřadů územního plánování 

Karlovarského kraje a územně analytické podklady Karlovarského kraje (ÚAPk) jsou uloženy ve společném datovém 

skladu ÚAP na Krajském úřadu Karlovarského kraje v geodatabázi ESRI.  

Přístup k nim je zřízen prostřednictvím Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (dále jen „Geoportál“). 

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/ 

Obsah a struktura datových vrstev ÚAP jsou popsány v datovém modelu ÚAP - Katalogu jevů a položek. Ten je 

přístupný na internetových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/AdministrationDataModelUAP/Public 

 

Pravidla poskytování datových vrstev ÚAP Krajským úřadem Karlovarského kraje: 

1. Přístup k automatizovanému vydávání datových vrstev ÚAP na Geoportálu je zřízen osobě pověřené orgánem 

veřejné správy, a to po její registraci: 

a) O přístup požádá orgán veřejné správy žádostí zaslanou do datové schránky Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, odboru regionálního rozvoje. Pověřenou osobou může být zaměstnanec nebo smluvní správce 

informačního systému orgánu veřejné správy. V žádosti uvede orgán veřejné správy základní identifikační údaje 

pověřené osoby nebo osob (jméno, funkce, adresa, kontaktní e-mail, ev. název subjektu).  

b) Následně (případně i souběžně s tím) pověřená osoba na Geoportálu vyplní formulář pro registraci uživatele.  

c) Po ověření souladu údajů v žádosti orgánu veřejné správy s údaji uvedenými pověřenou osobou ve formuláři je 

pověřené osobě zaslán potvrzovací e-mail s údaji k aktivaci osobního účtu na Geoportálu.  

d) Aktivací osobního účtu je registrace dokončena.  

2. Pověřená osoba je po dobu registrace oprávněna odebírat z Geoportálu datové vrstvy ÚAP pouze pro činnost orgánu 

veřejné správy, podle jeho potřeb a pokynů. 

3. Identifikační údaje pověřené osoby, účel použití, datum, rozsah vrstev a rozsah území jsou (pro případnou kontrolu) 

při každém výdeji dat automaticky evidovány Geoportálem. 

4. Pověřenou osobu může orgán veřejné správy novou žádostí změnit (aktivní ukončení registrace).  

5. Registrace pověřené osoby skončí ke konci kalendářního roku, ve kterém na Geoportálu ani jednou neodebrala 

datovou vrstvu (vrstvy) ÚAP (pasivní ukončení registrace). 

 

Pozn.: Datové vrstvy ÚAP pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie poskytuje místně příslušný úřad 

územního plánování obce s rozšířenou působností nebo kraje. 

                                                           
1 ) Poskytování je realizováno v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. 
2 ) Údaje o území jsou dle § 27 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.: „… informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, 

která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě 

právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, 

pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti …“ 
3 ) Datové vrstvy ÚAP tvoří jednotně formátovaná (grafická i popisná) vektorová digitální data, do kterých jsou dopracovány a uspořádány údaje 

o území tak, aby byly rychleji a efektivněji využitelné v územně plánovacích činnostech. 

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/AdministrationDataModelUAP/Public

