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1 OBECNÝ ÚVOD
Nabytím účinnosti novely stavebního zákona od 1. ledna 2018 se v územním plánování objevil nový pojem
„elektronická verze ve strojově čitelného formátu“, který rozšiřuje povinnosti při pořizování a zpracování územně
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) či jejich změn. Tento metodický pokyn by měl pomoci pořizovatelům,
projektantům a obcím se splněním této nové povinnosti.
Hlavním účelem zavedení tzv. elektronické verze ve strojově čitelném formátu je zajištění kontinuity
při zpracovávání změn a aktualizací ÚPD, zejména vyhotovování úplného znění ÚPD a dále zajištění zpětné vazby
na územně analytické podklady. Méně známým účelem je vazba na povinnosti spojené s aplikací
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském společenství (tzv. INSPIRE)1, kdy mají být dle přílohy č. III poskytovány informace
o tzv. využití území (využití stávající a plánované).
V současnosti jsou v Jihočeském kraji nejčastěji užívány pro projektování ÚPD dva systémy CAD (např. AutoCAD,
Bentley MicroStation) a GIS (např. ArcGIS, QGIS aj.). Pořizovatel či obec by se již v úvodních fázích pořizování
ÚPD měli rozhodnout, v jaké podobě budou vyžadovat elektronickou verzi ÚPD.
Jihočeský kraj využívá pro územně plánovací činnost systém GIS. V současnosti není pro potřeby zpracování
územně plánovací dokumentace doporučován žádný jednotný datový model (nejznámější užívané v některých
krajích ČR „MINIS“, „T-MAPY UPD“).
Pro potřeby územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) využívá Jihočeský kraj datový model DM UAP
ve verzi 3.4.1_jc dostupný pod odkazem: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/sdm.
Krajský úřad Jihočeského kraje disponuje od roku 2015 Geoportálem Jihočeského kraje, prostřednictvím kterého
zveřejňuje mimo jiné i rozsáhlé informace z oblasti územně plánovací činnosti (územně plánovací dokumentace
obcí i kraje, územní studie aj.) Evidence územně plánovacích dokumentací a územních studií2 je synchronizována
přímo s celostátní evidencí územně plánovací činnosti tzv. iLAS, iKAS3.

1

Směrnice INSPIRE je dostupná pod odkazem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0002&from=EN;
Informace k Národnímu geoportálu INSPIRE jsou dostupné pod odkazem: https://geoportal.gov.cz/web/guest/about-inspire.
2
Evidence ÚPD na Geoportálu Jihočeského kraje je dostupná pod odkazem: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsinastroje-uzemniho-planovani/.
3
Celostátní evidence územně plánovací činnosti je dostupná pod odkazem: http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp.
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2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
§ 20a

„Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění
územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se vyhotovuje
rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.“

§ 165 odst. 1

„Územní plán, regulační plán a jejich změny, včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá
pořizovatel u obce, pro kterou byly pořízeny; územní plán, regulační plán a úplné znění
této územně plánovací dokumentace po vydání její změny opatřené záznamem o účinnosti
poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená
dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.“

§ 165 odst. 3

„Pořizovatel zajistí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup územního plánu,
regulačního plánu, jejich změny, úplného znění této územně plánovací dokumentace po
vydání její změny a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její
dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1
jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.“

§ 166 odst. 3

„Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu, z jehož podnětu, který byl spojen
s úhradou nákladů, byla pořízena, krajskému úřadu, úřadu územního plánování,
obci a stavebnímu úřadu. Územní studii a místa, kde je možné do ní nahlížet, pořizovatel zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup; tuto skutečnost oznámí jednotlivě dotčeným
orgánům“.

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti (dále jen „Vyhláška 500“), ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb.
§ 2 odst. 3

„Strojově čitelným formátem pro potřeby územně plánovací činnosti se rozumí formát datového
souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt,
rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a
jejich vnitřní struktury.“

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
§ 3 odst. 7

„Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru
s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat
z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní
struktury.“
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3 UPŘESNĚNÍ POJMU „ELEKTRONICKÁ VERZE VE STROJOVĚ
ČITELNÉM FORMÁTU“
Nejdůležitějším pojmem, který je nutné si nad rámec legislativy metodicky upřesnit, je pojem „strojově čitelný
formát“. Nicméně pro potřeby tohoto metodického pokynu je vhodné odlišovat od sebe ještě pojmy
„elektronická verze“ a „elektronická verze ve strojově čitelném formátu“.
ELEKTRONICKÁ VERZE ÚPD … jedná se obecně o jakýkoliv druh digitální podoby ÚPD. Elektronickou verzi si lze
rozdělit do 2 kategorií:
ü Elektronická verze k uveřejnění … soubory určené pouze k prohlížení, ke zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup (např. rastry, PDF), které obvykle není možné dále editovat.
Nejčastěji se jedná o výstup z ÚPD provedený exportem či skenováním. Případně se může jednat
o účelové soubory určené pro případný přímý dotisk ÚPD.
ü Elektronická verze ve strojově čitelném formátu (vektorová data) … pro účely územního plánování je
elektronickou verzí ve strojově čitelném formátu myšlen takový formát datového souboru, který je možné
editovat nástroji, pomocí nichž byla dokumentace zpracována, v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Nejčastěji bývá v praxi používán název „vektorová data“
nebo „nativní formát“. Předávání ÚPD ve strojově čitelném formátu umožňuje zpracování aktualizací
a změn ÚPD, zejména vyhotovení jejich úplného znění, bez nutnosti dodatečně digitalizovat původní ÚPD.
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Úvodem je potřeba konstatovat, že požadavky na elektronickou verzi ÚPD, ať v podobě k uveřejnění (např. PDF)
nebo v podobě strojově čitelného formátu (vektorová data), by se měly objevit již ve smlouvě
na vyhotovení ÚPD. Náležitosti smlouvy na vyhotovení a pořízení ÚPD jsou blíže specifikovány v metodických
pokynech č. 1/2018 a č. 2/2018 dostupných pod odkazem: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/smernice-ametodiky/.
Pozn. Uvedená doporučení pro pořizovatele a pro obce se vztahují pouze na provedení
elektronické verze ÚPD nikoliv na verzi tištěnou. Tento metodický pokyn z pohledu tištěných
vyhotovení ÚPD řeší pouze požadavky na odevzdání ÚPD a územních studií krajskému úřadu.

4 DOPORUČENÍ K ELEKTRONICKÉ VERZI K UVEŘEJNĚNÍ
Pro zajištění využitelnosti elektronické verze ÚPD včetně jejích změn a úplných znění po změně (ke zveřejnění,
k prohlížení, archivaci apod.) doporučujeme požadovat po zpracovateli následující:
ü textovou i grafickou část územně plánovací dokumentace, její změny a úplného znění po změně
ve formátu PDF4 (Acrobat Reader) pro zajištění elektronické archivace původní vizuální podoby
dokumentace a pro její zpřístupnění na Geoportálu Jihočeského kraje, na webových stránkách obce
či úřadu územního plánování. Soubory PDF neopatřovat heslem!5
ü součástí textové i grafické části ve formátu PDF je vždy záznam o účinnosti v souladu s náležitostmi
uvedenými ve vyhlášce 500.
ü pokud je to účelné, je možné požadovat grafickou část ve formátu georeferencovaného6 rastrového
obrázku (např. PNG s optimální velikostí souboru do 50 MB) využitelného zejména pro vytváření
mapových služeb v geoportálech obcí nebo kraje.
ü pokud je to účelné, je možné požadovat i vyhotovení tzv. souborů pro přímý tisk (PLT, PS aj.)

5 DOPORUČENÍ KE STROJOVĚ ČITELNÉMU FORMÁTU
Ve vazbě na § 20a stavebního zákona se ve strojově čitelném formátu vyhotovuje územně plánovací
dokumentace, její změna a úplné znění. Elektronická verze ve strojově čitelném formátu je dle § 165 odst. 1
stavebního zákona předávána pouze krajskému úřadu, přesto by měla být k dispozici i u archivního pare
uloženého u obce a dále u pare předávaného úřadu územního plánování (zejména z důvodu zajištění
kontinuity při pořizování změn ÚPD, využití pro zpětnou vazbu na ÚAP obcí aj.) Pro zajištění využitelnosti
elektronické verze ve strojově čitelném formátu (vektorová data) doporučujeme požadovat po zpracovateli
následující:
ü zpracování grafické části ÚPD dle následujících zásad:
o

zpracování a předání vždy v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák EastNorth).

o

popis předávaných datových souborů, neboť nejsou-li data řádně popsána, může později dojít
k jejich chybné interpretaci a používání.

4

Výstup do formátu PDF lze vytvořit i jako tzv. PDF s vrstvami, jejichž viditelnost je možné následně při prohlížení
dle potřeby zapínat a vypínat.
5

Při tvorbě mapových služeb na Geoportálu Jihočeského kraje bývá využito výkresů ve formátu PDF ke konverzi
do rastrových formátů, což při neznalosti hesla není možné.
6
Georefenrencovaný rastrový obrázek … jedná se o výstup ve formátu rastrového obrázku, který je osazen na souřadnicích
v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák EastNorth).
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V případě využití systému GIS vytvářet metadata (formát XML)7, zejména popis obsahu
jednotlivých souborů (např. USES_p.shp … vrstva obsahující polygonové vymezení
prvků ÚSES), použitých atributů (např. pole nazvané „TYP“ … uvedení typu prvku ÚSES)
a použitých hodnot (např. „NBC“ … nadregionální biocentrum atd.)
V případě využití systému CAD požadovat v datových souborech prostřednictvím hladin (vrstev)
řádně odlišit obsah výkresu (např. kanalizace bude v jiné hladině než vrstevnice, byť vizuálně v
mapě obojí může být hnědé), jednotlivé použité hladiny je tedy nutno náležitě popsat a blíže
specifikovat jejich obsah (např. formou přiložené tabulky).
o

topologicky čistá data, bez pomocných vrstev. Při předávání strojově čitelného formátu
(vektorových dat) je kladen důraz na obsah, kvalitu a přesnost dat, nikoliv na vizuální stránku
grafické části. Topologická čistota představuje určitá pravidla při zpracování dat,
a to zejména - u polygonů nesmí docházet k překryvům nebo nedokryvům mezi jednotlivými
polygony (např. vymezení ploch s rozdílným způsobem využití); u linií nesmí docházet k
přetahům nebo nedotahům liniových kreseb (např. kontinuita silniční sítě a sítě technické
infrastruktury); vyvarovat se duplicitě dat (pokud k tomu není důvod); zcela se vyvarovat
účelovému odsazování hranic ploch či linií za účelem lepší čitelnosti výkresu v tištěné
či exportované podobě.8

ü odevzdání textové části ÚPD ve strojově čitelném formátu, tedy ve formátu textového editoru,
nejlépe v souladu s editorem, který používá obecní úřad a úřad územního plánování
(např. Microsoft Word, tedy formáty DOC, DOCX; příp. freeware OpenOffice).
V případě existence samostatné tabulkové části ve formátu tabulkového editoru (např. Microsoft Excel,
tedy formáty XLS, XLSX, nebo v databázovém formátu DBF, MDB; příp. freeware OpenOffice).
ü odevzdání grafické části ÚPD ve strojově čitelném formátu (ve vektorové podobě), dle systému
zvoleného pro zpracování konkrétní ÚPD:
o

v případě zvoleného systému GIS (např. ArcGIS, QGIS aj.) – předání zdrojových dat
(ve formátu obvykle SHP, souborové geodatabáze GDB aj), dále požadovat předání mapových
dokumentů pro každý z výkresů grafické části ÚPD (formát MXD nebo APRX aj.)

o

v případě zvoleného systému CAD (např. AutoCAD, Bentley MicroStation) – předání
všech výkresů grafické části ÚPD a jejich zdrojových dat (ve formátu DWG nebo DXF
při využití Autocadu; ve formátu DGN při využití Bentley Microstation).
Pozn. Nelze odevzdat jeden DWG či DGN soubor, u něhož je obsah jednotlivých výkresů řízen
zapínám a vypínáním tematických hladin (např. hlavní_výkres.DWG smí obsahovat
jen hladiny potřebné pro hlavní výkres atd.)

o

je-li to účelné, je možné předat další soubory potřebné pro další práci s předávanou elektronickou
verzí - např. nastavení knihoven čar (LIN), písem (SHX), šraf (PAT), nastavení barevnosti pro
tisk ze systémů CAD (CTB) aj.

ü Vítané je případné předávání dalších dostupných informací zjištěných při pořizování ÚPD ve strojově
čitelném formátu (např. doplňující průzkumy a rozbory z úvodní fáze pořizování, které jsou využitelné
zejména pro účely ÚAP obcí).

7
Metadata jsou popisné informace o datech, umožňují vyhledávání informací o existujících datech, kvalitě, způsobu jejich zpracování,
o podmínkách jejich poskytování a další.
8

Účelové fyzické posouvání hranic ploch, linií či bodů z důvodu čitelnosti výkresu znamená ztrátu informace o skutečné geografické poloze
daného jevu (prvku).
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6 LISTINNÁ PODOBA
Listinná podoba ÚPD je závazná pro rozhodování v území. Ukládá se u obce a poskytuje se dále stavebnímu
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu (přesné znění viz § 165 odst. 1 stavebního zákona).
Předání ÚPD a jejích změn krajskému úřadu probíhá na základě předávacího protokolu.
Pro potřeby krajského úřadu je vhodné předávat listinnou podobu vydané ÚPD dle následujících doporučení:
ü Územně plánovací dokumentace a její změna je předávána krajskému úřadu v počtu 1 vyhotovení
(předávat krajskému úřadu i samotnou změnu ÚPD).
ü Úplné znění ÚPD po změně není potřeba krajskému úřadu předávat v listinné podobě
(postačí podoba elektronická), a to v případě, že byla odevzdána v listinné podobě samotná změna.
ü Předávaná dokumentace obsahuje grafickou a textovou část.
ü Dokumentace je vždy opatřena záznamem o účinnosti této dokumentace v souladu s náležitostmi
uvedenými ve vyhlášce 500.
ü Dokumentace je uložena v deskách, které jsou opatřeny názvem dokumentace a seznamem příloh
(seznam příloh je vhodné umístit uvnitř desek).
ü Formát (velikost desek a složených výkresů) pro vyhotovení listinné podoby není pevně stanoven,
je plně na uvážení pořizovatele či projektanta.9

7 ELEKTRONICKÁ VERZE K UVEŘEJNĚNÍ
Krajský úřad uveřejňuje ÚPD obcí včetně jejich změn a úplných znění po změně centrálně
v Geoportálu Jihočeského kraje (synchronizace probíhá s celostátní evidencí iLAS), proto je vhodné předávat
elektronickou podobu ÚPD pro zveřejnění dle následujících doporučení:
ü Předávaná dokumentace obsahuje grafickou a textovou část ve formátu PDF s min. rozlišením 300 DPI.
ü Dokumentace je vždy opatřena záznamem o účinnosti této dokumentace v souladu s náležitostmi
uvedenými ve vyhlášce 500.
ü Odevzdávaná ÚPD v elektronické verzi k uveřejnění odpovídá listinné podobě ÚPD
(obsahem i rozsahem). Oproti listinné podobě je navíc v případě změny ÚPD předáváno i její úplné znění.
ü Elektronická verze ÚPD k uveřejnění je předávána společně s listinnou podobou, nejlépe na CD
nebo DVD nosiči opatřeném názvem ÚPD (např. ÚP Horní Dolní, Změna č. 1 ÚP Horní Dolní apod.)
a datem nabytí účinnosti. Vhodné je umístit soubory elektronické verze k uveřejnění do samostatného
adresáře (např. s názvem PDF).
ü Názvy jednotlivých adresářů i souborů musí být srozumitelně pojmenovány.
ü V ideálním případě je vhodné předat krajskému úřadu grafickou část ve formátu georeferencovaného
rastrového obrázku (např. PNG s optimální velikostí souboru do 50 MB). Tyto rastry slouží
k vytvoření mapových služeb v Geoportálu Jihočeského kraje přístupných obcím i široké veřejnosti.10
Vhodné je umístit georeferencované rastry do samostatného adresáře (např. RASTRY).

9

Krajský úřad má omezené možnosti pro archivaci ÚPD, proto je upřednostňována velikost desek do maximální velikosti formátu A2.
Mapové služby ÚPD v Jihočeském kraji jsou k dispozici pod odkazem: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/javascript/upd/.

10
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8 ELEKTRONICKÁ VERZE VE STROJOVĚ ČITELNÉM FORMÁTU
Krajskému úřadu je dle § 165 odst. 1 stavebního zákona předávána rovněž elektronická verze ÚPD
a úplného znění po její změně ve strojově čitelném formátu. Z důvodu řádné využitelnosti dat z ÚPD obcí
(zejména pro potřeby INSPIRE) doporučujeme předávat krajskému úřadu i samotné změny ve strojově čitelném
formátu, které by měla mít obec pro své potřeby k dispozici ve vazbě na § 20a stavebního zákona.
ü Strojově čitelný formát (vektorová data) je předáván ve formátu, který si pro zpracování zvolila obec
(příp. pořizovatel), viz kapitola 5 tohoto pokynu. Není nutné pro potřeby krajského úřadu provádět
žádné konverze.
ü Odevzdávaná dokumentace ve strojově čitelném formátu odpovídá listinné i elektronické podobě
k uveřejnění (obsahem i rozsahem).
ü Vektorová data jsou předávána na společném CD nebo DVD nosiči s elektronickou verzí
k uveřejnění. Vhodné je umístit vektorová data do samostatného adresáře (např. s názvem DATA).11
o

Textová část ve formátu textového editoru (např. DOC, DOCX, příp. OpenOffice).
V případě existence samostatné tabulkové části ve formátu tabulkového editoru
(např. XLS, XLSX, DBF, MDB; příp. OpenOffice).

o

Grafická část je předávána v rozsahu všech výkresů ve vektorové podobě – zdrojová data
(např. SHP, DWG, DGN aj.) a mapové dokumenty (např. MXD, APRX, DWG, DGN aj.)
Je-li to účelné, je možné předat další soubory potřebné pro další práci s předávanou
elektronickou verzí - např. nastavení knihoven čar (LIN), písem (SHX), šraf (PAT), nastavení
barevnosti pro tisk ze systémů CAD (CTB) aj.

o

Vektorová data jsou zpracována a předána v souřadnicovém systému S-JTSK
(Křovák EastNorth), dále jsou zpracována jako topologicky čistá a jsou opatřena metadaty
či popisem (pro jejich správnou interpretaci).

11

Podrobnější popis jednotlivých zásad pro zpracování grafické části a popis formátů systémů CAD a GIS je uveden v kapitole 5
(doporučení ke strojově čitelnému formátu) tohoto metodického pokynu.
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9 PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV O UPLATŇOVÁNÍ
Dle poslední věty § 165 odst. 3 stavebního zákona má pořizovatel povinnost zveřejnit zprávu o uplatňování
schválenou zastupitelstvem obce. Jelikož krajský úřad zveřejňuje platnou ÚPD, její změny a úplná znění po změně
na Geoportálu Jihočeského kraje, je vhodné předávat krajskému úřadu i schválené zprávy o uplatňování
v elektronické verzi, nejlépe ve formátu PDF.
ü Pokud je na základě zprávy o uplatňování pořizována změna ÚP, potom bude zpráva přiložena
v Geoportálu Jihočeského kraje k dokumentům příslušné změny územního plánu.
ü Pokud není na základě zprávy o uplatňování pořizována změna ÚP, potom bude tato zpráva přiložena
k dokumentům příslušného územního plánu.

10 PŘEDÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH STUDIÍ
Pořizovatel poskytuje územní studii tomu, z jehož podnětu byla pořízena, krajskému úřadu, úřadu územního
plánování, obci a stavebnímu úřadu a zveřejňuje ji způsobem umožňující dálkový přístup (viz § 166 odst. 3
stavebního zákona).
Krajský úřad je připraven zveřejňovat na Geoportálu Jihočeského kraje i předané územní studie,
protože synchronizace s celostátní evidencí územně plánovací činnosti obcí iLAS zahrnuje i údaje o evidovaných
územních studiích (v současnosti obvykle pouze registrační list).
Pro uveřejnění územních studií na Geoportálu Jihočeského kraje doporučuje krajský úřad předávat územní studie
nejen v listinné podobě, ale i v podobě elektronické k uveřejnění – nejlépe ve formátu PDF.
V případě využití možnosti uveřejnění územních studií na Geoportálu Jihočeského kraje upozorňujeme na potřebné
zajištění funkčních odkazů z webu obce či pořizovatele územní studie. Stavební zákon sice nestanovuje místo,
kde má být územní studie zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, ale z důvodu snadné
dohledatelnosti doporučujeme zajistit odkazy z webu obce a příp. webu pořizovatele.
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