
JEDNOTNÝ STANDARD ÚP

DIGITALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

21.6. 2022 Ing. Lukáš Švéda

oddělení územního plánování



2

JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – VYHLÁŠKA Č. 501/2006 SB.

• novelizována vyhláškou č. 360/2021 Sb. s platností od 4. 10. 2021, účinnost 
týkající se standardu od 1. 7. 2022  změna k 1. 1. 2023

• vymezuje podrobnější členění ploch (§ 4 - § 19), např.:

• plochy rekreace – zahrádkářské osady (§ 5)

• plochy veřejných prostranství (§ 7)

• plochy zeleně krajinné (§ 7a)

• plochy vodní a vodohospodářské (§ 13)

• plochy zemědělské – polí a trvalých travních kultur (§ 14)

• plochy „jiné“ je možné vymezovat pouze ve zvlášť odůvodněných případech

• obsahuje přechodná ustanovení pro různé fáze pořizování územního plánu

• pokud došlo do 06/2022 (01/2023) k doručení oznámení o konání VP návrhu ÚP, 
dokončí se pořízení ÚP podle dosavadních právních předpisů

• pokud došlo u změny do 06/2022 (01/2023) ke schválení zadání, zprávy o uplatňování 
ÚP (s pokyny ke změně nebo novému ÚP)  dokončení dle stávajících právních 
předpisů
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JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – VYHLÁŠKA Č. 501/2006 SB.

• při první změně ÚP, jejíž pořízení bude zahájeno po dni nabytí účinnosti této 
vyhlášky, se ÚP uvede do souladu s touto vyhláškou!

• přechodná ustanovení dopadají na všechny typy ÚPD na úrovni obcí vydaných podle 
50/1976 Sb. nebo 183/2006 Sb. (ÚPnSÚ, ÚPo, ÚPm, ÚP)

• odůvodnění novely obsahuje podrobnější 
charakteristiky členěných ploch

• ke stažení na webových stránkách MMR

21.6.2022

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/stavebni-zakon/novela-vyhlasky-c-501-2006-sb
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JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – VYHLÁŠKA Č. 501/2006 SB.

21.6.2022



5

JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB.

• v 04/2022 proběhlo meziresortní připomínkové řízení novelizovaného znění

• aktuálně se vypořádávají připomínky  další úpravy?

• platnost se očekává v 06/2022, účinnost plánována k 1. 7. 2022  změna k 1. 1. 
2023

• snaha o úpravu definice strojově čitelného formátu – bude navrácena původní

• úprava mapových podkladů (§ 3) – budou přidány ZABAGED a tematická státní 
mapová díla

• snaha o zjednodušení zprávy o uplatňování ZÚR a ÚP (§ 9 a § 15)

• zavádí se část čtvrtá „Jednotný standard územně plánovací dokumentace“

• § 21a – co jsou standardizované části ÚPD (jevy, elektronická data)

• § 21b – jednotný standard územního plánu (výčet standardizovaných jevů – řešené 
území, zastavěné území, zastavitelné plochy….)

• struktura standardizovaných jevů v prostředí GIS a CAD (přílohy č. 19 a 20)
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JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB.
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JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB.

• příloha č. 21 obsahuje grafické vyjádření standardizovaných částí ÚP (mimo RZV)

• příloha č. 22 obsahuje grafické vyjádření ploch RZV
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JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – VYHLÁŠKA Č. 500/2006 SB.

• příloha č. 23 – požadavky na uspořádání a označení adresářů a souborů a na 
výměnný formát předávaných elektronických dat ÚP

• přechodná ustanovení obdobná jako u vyhlášky č. 360/2021 Sb. (501/2006 Sb.)

• principy transformace ÚP do standardu – jak má pořizovatel postupovat?

• připomínky uplatněné v „meziresortu“:

• je třeba doplnit způsob kontroly souladu ÚP se standardem?

• je třeba doplnit plochy všeobecné u všech kategorií ploch, kde nejsou?

• je třeba změnit formát předávaných dat? Je nutné předávat rastrové verze výkresů?

• budoucí rozvoj standardu  standardizace záborů půdního fondu, standardizace 
zásad územního rozvoje, prostorová regulace v ÚP a RP

• ETL nástroj:

• úprava na požadavky stanovené novelizovanou vyhláškou

• zpřístupnění k volnému užití všem zpracovatelům od podzimu 2022

• příprava obdobného nástroje pro zásady územního rozvoje
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JEDNOTNÝ STANDARD ÚP – DOTAČNÍ MOŽNOSTI

• národní program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ (11753)
národní program „Podpora architektonických a urbanistických soutěží“ (11715)
výzvy pro rok 2022 nevyhlášeny  chystá se novela zákona o státním 
rozpočtu, požadavek zejména na alokaci finančních prostředků na program 11753

• IROP II – předběžná alokace 600 mil. Kč
předmětem bude konverze územních plánů do jednotného standardu
žadatelem kraje (pro obce ve svém správním obvodu) a obce nad 10 tis. obyv.
dosud nevyjasněný způsob financování stát – kraje – obce

• krajský dotační program „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského 
kraje“
v 1. kole administrovány 3 žádosti – schváleny v plné výši
vyhlášeno 2. kolo – příjem žádostí bude probíhat od 11. 7. do 18. 7. 2022
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AKTUÁLNÍ STAV DIGITALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

• Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP)

• probíhá příprava zahájení soutěžního dialogu k připravovaným informačním 
systémům  ostrý provoz k 1. 1. 2024

• národní geoportál územního plánování

• portál stavebníka

• evidence elektronických dokumentací

• evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů

• Standardizace nástrojů územního plánování

• zadání veřejné zakázky na úpravu ETL nástroje a metodiky (1. polovina 2022)

• zadání veřejné zakázky na datový model ZÚR (2. polovina 2022)

• příprava veřejné zakázky na datový model ÚAP (2. polovina 2022)

• výběr dodavatele na zadání tématu prostorové regulace (ve spolupráci s TAČR)
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AKTUÁLNÍ STAV DIGITALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

• Jednotná databáze územně analytických podkladů

• nový stavební zákon rozšiřuje okruh poskytovatelů údajů o území

• předání údajů o území bude možné buď klasicky jako dnes nebo předáním do DTM / 
RÚIAN / NGÚP (odpovědnost za data ponese poskytovatel)
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AKTUÁLNÍ STAV DIGITALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

• Jednotná databáze ÚAP je součástí komponenty 1.6 „Zrychlení a digitalizace 
stavebního řízení“ v rámci Národního plánu obnovy (provoz konec r. 2024)

• bude se vycházet z datových modelů krajů (pro jednotný standard ÚAP)

• snaha zachovat případně zvýšit kvalitu stávajících dat ÚAP
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Ing. Lukáš Švéda
oddělení územního plánování

s využitím materiálů MMR a ÚÚR

Děkuji za pozornost!
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