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Zastavěné území obce
 Zastavěným územím se rozumí území, vymezené územním
plánem nebo samostatným postupem podle stavebního
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je
zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1.
září 1966 a vyznačená v mapách „evidence nemovitostí“
( ák č 22/64 Sb
(zák.č.
Sb.,))
 Vymezení zastavěného území je nástrojem,
nástrojem který slouží k
ochraně nezastavěného území před jeho neodůvodněnou a
dostatečně neprověřenou přeměnou na území zastavěné, k
hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně
nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území
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Zastavěné území obce (2)

Vymezení zastavěného území obce
 Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.
 V nezastavěném území lze umisťovat stavby, zařízení, a
jiná opatření pouze pro zemědělství,
zemědělství lesnictví,
lesnictví vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a dále taková technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
17.2.2015
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Intravilán
 Tento pojem byl stanoven ve vyhlášce ministerstva
zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
ochraně zemědělského půdního fondu.
 V této vyhlášce se v § 4 odst.
odst 4 uvádí,
uvádí že
„Zastavěnou částí obce (intravilán) se rozumí
území, které ke dni účinnosti zákona je souvisle
zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro
potřeby obce (sídliště). Účelem stanovení průběhu
hranice zastavěného území je vytvořit předpoklady
pro soustřeďování nové výstavby zejména do
zastavěného území,
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Hranice
intravilánu
a
extravilánu
vyznačena
na
katastrální
mapě
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Zastavěné území obce (3)
Extravilán
 Extravilán je souhrnné označení pro nezastavěnou

část obce, resp. nezastavěnou část jejího
katastrélního území. Do extravilánu se většinou
počítají i osamělé budovy mimo intravilánu
 Extravilán obvykle vytváří souvislý pás kolem
intravilánu a bývá také plošně větší. Vnější hranicí
extravilánu tvoří katastrální hranice dané obce. Do
extravilánu zpravidla patří lesy, pole, louky,
pastviny atd. Termín „extravilán“ je používán
zejména v architektuře, geodézii a územním
plánování
17.2.2015
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Katastrální území
 Katastrální území (k. ú.) je v ČR podle § 2 písm. h)
katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. „technická
jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v
katastru nemovitostí společně evidovaný soubor
nemovitostí“.
 V rámci k. ú. jsou číslovány parcely v jedné nebo dvou
číselných řadách. V rámci České
Č
republiky mají
katastrální území jedinečná pojmenování, která
zpravidla vycházejí z názvu obce, osady nebo městské
části a jednoznačné šesti místné číslo (podle FSÚ). V
mnoha případech se jejich názvy například
rozlišujícími přívlastky od názvu správní jednotky
(obce, městské části) odlišují. Katastrální území
souvisle pokrývají celé území státu
17.2.2015
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Katastrální území
 Hranice a názvy katastrálních území určují místně příslušné

katastrální úřady po projednání s obcemi nebo na jejich
návrh a schvaluje český úřad. Na území dnešního Česka
vznikly jednotky územního katastru v roce 1789 při zavedení
tzv. josefského katastru Nejvyšší patent císaře Josefa II. zde
dne 20.4.1785 o reformě pozemkové daně a vyměření půdy

 Za základ vyměřování daní stanovil nikoli panství , ale

technicky definovatelnou plochu katastrální obce
(pozdějšího katastrálního území). Před rokem 1928 se tyto
jednotky označovaly jako katastrální obec (dodnes je tomu
tak v Rakousku) a vztahovala se k nejmenší správní
jednotce, obci.
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Zastavěné území obce (4)
Správní a katastrální hranice

17.2.2015

10
Použitý zdroj – printscreen Dálkového přístup do KN - https://katastr.cuzk.cz

17.2.2015

11
Použitý zdroj – printscreen Dálkového přístup do KN - h

Vyznačení hranic v katastrální mapě

17.2.2015

12
Použitý zdroj – katastrální mapa

Zastavěné území obce (5)
Správní a katastrální hranice
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Katastrální území
 V řadě případů zvláště ve městech je i několik katastrálních území

rozděleno mezi více městských částí. Jméno katastrálního území je v
některých obcích tradičně uváděno na tabulce s číslem popisným nebo
na tabulce s názvem ulice. Obecně závazné právní předpisy (dříve
vyhláška 97/1961 Sb., nyní 326/2000 Sb.) to nepožadují, zásady pro
provedení tabulek však stanovují obce, a to jednotně pro celé své
území. Hranice katastrálních území jsou v souboru geodetických
informací SGI katastru nemovitostí vedeny jako zvláštní prvek
katastrální mapy a ve státních mapových dílech velkých a středních
měřítek jsou užívány jako základní podkladová vrstva pro
geografické informační systémy . Hranice katastrálních území bývají
zakresleny i v některých mapách či plánech pro veřejnost.

 Termín územně technická jednotka (ÚTJ) se od pojmu „katastrální

území“ liší, třebaže ve většině případů jsou k. ú. a ÚTJ totožné. Spadá‐
li však katastrální území do více městských částí je rozdílné katastrální
území pro jednu městskou část.
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Katastrální území
 Zjišťování hranic katastrálních území se provádí na základě šetření
komise. Složení komise pro zjišťování hranic projedná předseda
(jmenován katastrálním úřadem) s obcí, popřípadě podle místních
podmínek s dotčenými dalšími správními orgány (například orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu, orgánem státní správy lesů,
místně příslušným vodoprávním úřadem, pokud lze předpokládat, že by
mohla při zjišťování hranice koryta vodního toku vzniknout pochybnost
o jeho hranici).
 Ke zjišťování hranic přizve katastrální úřad vlastníky, jejichž
nemovitosti leží v území, ve kterém bude provedeno zjišťování a
rovněž vlastníky nemovitostí sousedících s tímto územím, s výjimkou
území, kde se převezmou údaje z dosavadního katastrálního operátu.
 Vlastníci jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou
doručenou nejméně týden předem. Tyto osoby jsou zvány tak, aby
zjišťování hranic týkající se všech jejich nemovitostí v katastrálním
území mohlo proběhnout v jeden den, ledaže by tomu bránily závažné
důvody.
17.2.2015
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Zastavěné území obce (6)
Katastrální území
 Písemná pozvánka kromě místa a času zjišťování hranic
obsahuje :
a. - upozornění, že k účasti při zjišťování hranic může vlastník
pověřit svého zástupce na základě plné moci a že neúčast
pozvaného vlastníka nebo jeho zástupce při jednání není na
překážku využití výsledků zjišťování hranic,
b - oznámení o oprávnění zaměstnanců pověřených zjišťováním
b.
hranic vstupovat a vjíždět na nemovitosti podle zákona o
zeměměřictví a
c. - poučení o povinnostech vlastníka a případných sankcích
podle katastrálního zákona a upozornění, že neoznačené
hranice nebudou předmětem zaměření a budou doplněny
podle dosavadního katastrálního operátu, popřípadě podle
operátu dřívější pozemkové evidence a
d. - upozornění, že katastrální operát bude v obci vyložen
k veřejnému nahlédnutí.
17.2.2015
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Katastrální území
 Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru, je
dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových
evidencí.
 Na jejich podkladě se vyhotoví náčrty a k nim soupisy nemovitostí
uspořádané podle čísel listů vlastnictví.
 Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu,
který se porovnává s jejím zobrazením v katastrální mapě nebo v
mapě dřívější pozemkové evidence.
evidence
 Průběh hranice se nevyšetřuje, pokud byl již dříve vyšetřen při
obnově katastrálního operátu v sousedním katastrálním území nebo
v sousední části téhož katastrálního území nebo se jedná o hranici
na obvodu pozemkových úprav.
 Lomové body vlastnické hranice označené trvalým způsobem, jejíž
průběh v terénu odpovídá zobrazení v katastrální mapě nebo v
mapě dřívější pozemkové evidence a vlastníci s ní souhlasí, se v
terénu označí barvou.
17.2.2015
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Katastrální území
 V případě, že lomové body takové hranice nejsou označeny
trvalým způsobem a vlastníci se na průběhu hranice shodli, označí
se tyto body dočasně, například červeně obarveným kolíkem.
Označení těchto lomových bodů trvalým způsobem provedou
vlastníci v termínu uvedeném ve výzvě katastrálního úřadu.
 U vlastnické hranice, s jejímž trvalým označením v terénu
vlastníci souhlasí, ale její průběh neodpovídá zobrazení v
p nebo u ppozemků evidovaných
ý
zjednodušeným
j
ý
katastrální mapě
způsobem v mapě dřívější pozemkové evidence, prověří komise
příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou chybné zobrazení hranice,
vyznačí se v náčrtu její oprava a v soupisu nemovitostí potvrdí
vlastníci svým podpisem souhlas s průběhem a vyznačením opravy
hranice.
 Dojde-li k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu vlastnické
hranice, vyznačí se v náčrtu hranice podle údajů dosavadního
katastrálního operátu nebo dřívější pozemkové evidence mapovou
značkou sporné hranice. Komise poučí vlastníky o možnosti určení
hranice soudem.
17.2.2015
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Zastavěné území obce (7)
Katastrální území
 Hranice pozemku, který se v katastru eviduje se způsobem využití
vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, se v terénu zjišťuje za
účasti správce vodního toku, vodoprávního úřadu a přítomných vlastníků
sousedních pozemků.
 Při zjišťování hranic se projedná s obcemi a příslušnými vlastníky
možnost nahrazení pohyblivé hranice katastrálního území nebo obce
probíhající korytem vodního toku nebo pozemní komunikací pevnou
hranicí.
 Průběh hranice katastrálního území, která je shodná s hranicí státu, se
v terénu nezjišťuje. Údaje o průběhu této hranice se převezmou z
dokumentárního díla státních hranic.
 Průběh hranice způsobu ochrany nemovitostí se v terénu nezjišťuje.
Do obnoveného katastrálního operátu se tyto hranice přebírají z
dosavadní katastrální mapy, popřípadě z podkladů předložených
příslušnými správními orgány.
 Průběh hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku se v terénu
nezjišťuje, do obnoveného katastrálního operátu se převezme z údajů
dosavadního katastrálního operátu.
17.2.2015
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Katastrální území
 Výsledky jednání komise s vlastníky při zjišťování hranice se
zaznamenávají v náčrtu zjišťování hranic a v soupisu nemovitostí, ve
kterém příslušní vlastníci potvrdí svým podpisem s uvedeným datem
podpisu souhlas:
a) s průběhem a označením hranice podle zjištění v terénu, nebo se
uvede důvod odmítnutí vlastníka takový souhlas vyjádřit,
b) s převzetím dosavadní hranice z údajů katastru,
c) se zobrazením zjištěných změn hranic v obnoveném souboru
geodetických
d ti ký h informací,
i f
í
d) s dohodnutým termínem k označení hranic trvalým způsobem
e) a k předložení listin potřebných pro zápis zjištěných změn v katastru
s uvedením lhůty k jejich předložení.
 O výsledku zjišťování hranic sepíše komise protokol.
Přílohou protokolu jsou náčrty zjišťování hranic s přehledem jejich
kladu, soupisy nemovitostí a seznam místních a pomístních názvů, které
jsou průkazným dokladem výsledků zjišťování hranic jednotlivých
pozemků a jednotlivých údajů katastru, dále doklady o doručení
pozvání k účasti na zjišťování hranic, o účasti zástupců vlastníků
doložené plnou mocí.
mocí.
17.2.2015
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Obvod pozemkových úprav a zastevěné části území
 Zjišťování hranic se obdobným způsobem lako u
katastrální hranice provádí při stanovení Obvodu
pozemkových úprav, které je tvořeno jedním nebo více
celky v jednom katastrálním území (k.ú.). Obvodem
pozemkových úprav (ObPÚ) rozumíme území
extravilánu dotčené pozemkovými úpravami, které je
tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním
území (k.ú.).
 Obvod
Ob d ttvoří
ří na styku
t k s obcí
b í hranice
h i zastavěného
t ě éh ú
územíí
obce a je ohraničen trvalými hranicemi, lesem,
komunikacemi, hranicí k.ú., pozemky v sousedícím k.ú.
zahrnuté do PÚ.
 Hranice ObPÚ jsou většinou rozděleny na vnitřní a
vnější. Vnitřní prochází po hranici intravilánu (či
zastavitelného území obce) a extravilánu a vnější po
katastrální hranici.
17.2.2015
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Zastavěné území obce (8)
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Zastavěné území obce (9)
Samosprávy obcí
 Obec je veřejnoprávní korporací, tedy právnická osoba,
která je základní jednotkou veřejné správy. V systému
státní správy je prvkem samosprávy v různé míře podle
typu obce a státního uspořádání.

 Po listopadu 1989, zákonem České národní rady č. 367/1990 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), byla obnovena právní subjektivita obcí a
byla rozlišena samostatná a přenesená působnost obcí
obcí.
 Obcemi jsou podle tohoto zákona územní celky, které byly
obcemi
b
i ke
k dni
d i nabytí
b tí jeho
j h účinnosti,
úči
ti a obce
b nověě vzniklé
iklé podle
dl
tohoto zákona; o zřízení obcí rozhodovalo na návrh obce
ministerstvo vnitra. Práva a povinnosti místních a městských
národních výborů přešly ke dni nabytí účinnosti zákona na obce, v
nichž měly tyto národní výbory sídlo.
 Další změny přinesl nový zákon o obcích, 128/2000 Sb. Zatímco
zákon z roku 1990 definoval obec jako územní celek, zákon z roku
2000 jako územní samosprávné společenství občanů, tvořící
územní celek. Postavení Prahy jako obce je upraveno
samostatným zákonem.
17.2.2015
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Hranic zastavěného území obce – postup
 Není-li vydán územní plán,
plán může obec požádat o pořízení vymezení
zastavěného území úřad územního plánování (případně obecní úřad,
který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti – viz § 6 odst. 2 stavebního zákona), kterému
zároveň předá:
kopii katastrální mapy příslušného území a
kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud již není intravilán
vyznačen v katastrální mapě

 Při vymezování zastavěného území se postupuje podle § 58
stavebního zákona. Na území obce se vymezuje jedno nebo více
zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára
vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice
lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.
 Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s
výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro
zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví).
17.2.2015
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Hranic zastavěného území obce – postup
 Na území obce se dále případně vymezí nezastavitelné pozemky podle § 2
odst. 1 písm. e) stavebního zákona, pokud se v území vyskytují. Jedná se o
pozemky, u kterých má obec zájem na zachování a ochraně jejich
současného způsobu využití (park, veřejná zeleň) a dale pozemky, o jejichž
využití bude definitivně rozhodnuto v rámci územního plánu a do doby jeho
vydání je nutno je chránit před využitím nevhodným.
 Do zastavěného
ě éh území
ú
í se nezahrnují
h jí pozemky,
k na které
k é bylo
b l vydáno
dá územní
ú
í
rozhodnutí nebo stavební povolení, ale pozemek dosud není v katastru
nemovitostí evidovaný jako stavební parcela. Touto skutečností není
zpochybněna možnost výstavby podle uvedených rozhodnutí.
 Zastavěné území je možno aktualizovat pouze územním plánem (v dalším
období jeho změnou), nebo jeho novým samostatným vymezením. Jedná se
například o změny při zahrnutí staveb realizovaných v zastavitelných
plochách vymezených zásadami územního rozvoje.
17.2.2015
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Zastavěné území obce (10)

Hranic zastavěného území obce – postup
Projednání s dotčenými orgány a obcí
 Úřad územního plánování (případně obecní úřad, který zajistí splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti – viz
§ 6 odst. 2 stavebního zákona), dále jen „pořizovatel“, do 60 dnů od
obdržení žádosti a příslušných mapových podkladů navrhne vymezení
zastavěného území a svolá místní šetření za účasti:
dotčené obce a dotčených orgánů hájících veřejné zájmy na
úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního
fondu, ochrany lesa a státní památkové péče
 Konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů předem. Dotčené
orgány uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření,
jinak se k nim nepřihlíží.
 Pořizovatel upraví návrh vymezení zastavěného území v souladu se
stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledky řešení rozporů.
 Při řešení rozporů se postupuje podle § 136 odst. 6 správního řádu.
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Hranic zastavěného území obce – postup
Řízení o vydání vymezení zastavěného území (formou opatření obecné
povahy)
 K návrhu zastavěného území mohou podat námitky pouze vlastníci
pozemků. Návrh vymezení zastavěného území se vystaví u příslušné
obce k nahlédnutí.
 Veřejnou vyhláškou se doručí oznámení se základními údaji o obsahu
návrhu vymezení zastavěného území s uvedením, kdy a kde je možné
do něj nahlédnout a s výzvou k uplatnění připomínek a námitek.
Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 Oznámení musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky, návrh musí být vystaven po dobu vyvěšení
oznámení a v průběhu lhůty pro podání připomínek a námitek.
 Ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění může kdokoliv podat
připomínky, vlastníci pozemků náležejících do zastavěného území a
vlastníci sousedních pozemků mohou podat odůvodněné námitky.
 Pořizovatel vyhodnotí námitky a připomínky a případně upraví návrh,
včetně odůvodnění.
 Dojde-li úpravou ke změně, svolá pořizovatel místní šetření, což
oznámí 15 dnů předem obci a dotčeným orgánům; v zápise z místního
šetření mohou uplatnit dotčené orgány svá stanoviska, případné rozpory
se řeší podle § 136 odst. 6 správního řádu
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Hranic zastavěného území obce – postup
• Vydání - vymezení zastavěného území
 K vydání vymezení zastavěného území samostatným postupem se
vztahuje § 60 stavebního zákona a dále § 171 až § 174 správního řádu.
 Vymezení zastavěného území vydává rada obce v přenesené působnosti
formou opatření obecné povahy. Vymezení zastavěného území lze
vydat jen v souladu s výsledky projednání; pokud rada nesouhlasí s
návrhem, schválí pokyny pro přepracování návrhu a vrátí návrh
pořizovateli k úpravě a k novému projednání.
 Pokyny pro přepracování musí být v souladu s § 58 odst. 1 a 2
stavebního zákona. Vymezení zastavěného území (vydávané formou
opatření obecné povahy) musí obsahovat odůvodnění; rozhodnutí o
námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění.
 Vymezení zastavěného území se oznámí veřejnou vyhláškou na
úředních deskách obce a pořizovatele a zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup; není-li možné zveřejnit celý obsah,
vyvěsí se na úřadní desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Oznámení je uvedeno se základními údaji o obsahu a
informací, kdy a kde je možné do vymezení nahlédnout.
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Zastavěné území obce (11)

Hranic zastavěného území obce – postup
 Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do vymezení zastavěného území a jeho
odůvodnění může každý nahlédnout u obce,která jej vydala.
 Proti vymezení zastavěného území nelze podat opravný prostředek. Soulad vymezení
zastavěného území s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení podle správního
řádu , usnesení o jeho zahájení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření; v řízení o zrušení
opatření obecné povahy nebo jeho části podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění pozdějších předpisů
 Při zrušení rozhodnutí o námitkách nebo jeho změně pozbývá vymezení zastavěného území
platnosti. V přezkumném řízení podle správního řádu ani v řízení podle soudního řádu
správního nelze vymezení zastavěného území měnit. Vymezení zastavěného území
samostatným postupem pozbývá platnosti vydáním územního plánu.
 Zastavěné území vymezené v územním plánu se vymezuje v rámci územního plánu (§ 43
odst. 1 stavebního zákona, příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti. Postup
podkladech
vymezení zastavěného území v územním plánu je shodný s postupem při vymezování
zastavěného území samostatným postupem (§ 58 stavebního zákona)
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ZÁKLADNÍ MAPOVÝ PODKLAD pro
územně analytické podklady (ÚAP)
 Pro zpracování ÚAP je základním mapovým podkladem
katastrální mapa, neboť § 27 SZ stanovuje poskytovat
vstupní údaje o území v měřítku katastrální mapy.
 V digitální formě jsou katastrální mapy dostupné jako
oficielní data Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního (dále jen „ČÚZK“) a vektorové katastrální
mapy, nebo orientační mapy parcel.
 Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální
katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy
digitalizované (KMD).
 Do roku 2017 bude celé území ČR pokryto vektorovou
katastrální mapou.
17.2.2015
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Obraz katastrální mapy
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Použitý zdroj – printscreen Dálkového přístup do KN - https://katastr.cuzk.cz

Zastavěné území obce (12)
Katastrální mapa a ortofoto
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Použitý zdroj – printscreen Dálkového přístup do KN - https://katastr.cuzk.cz

Katastrální mapa s vyznačením domů s číslem popisným
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Použitý zdroj – printscreen Dálkového přístup do KN - https://katastr.cuzk.cz

KMD s věcnými břemeny a body v třídě přesnost
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Použitý zdroj – katastrální mapa digitalizovaná

Zastavěné území obce (13)
ZÁKLADNÍ MAPOVÝ PODKLAD pro územně
analytické podklady (úap)
 Orientační mapu parcel tvoří georeferencovaný obraz katastrální mapy (v
rastrové podobě) a mapy dřívější pozemkové evidence (v rastrové podobě)
doplněný definičními body parcel, budov a vodních staveb, a vektorové
prvky zplatněných geometrických plánů.
 Data digitální katastrální mapy a data orientační mapy parcel ve formě
rastrových obrazů katastrálních map, georeferencovaných do systému SJTSK, poskytne na základě písemného požadavku územně příslušné KP v
rozsahu
h jeho
j h územního
ú
íh obvodu
b d bezúplatně
b ú l t ě v rámci
á i poskytování
k t á í údajů
úd jů z
katastru nemovitostí.
 Údaje z katastru nemovitostí v elektronické podobě se poskytují na základě
žádosti, ve které se žadatel kromě jiného zavazuje nakládat s poskytnutými
údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
neužít údaje k jinému než v žádosti uvedenému účelu a nešířit údaje jinak než
na základě smlouvy uzavřené s příslušným katastrálním úřadem
 Druhým korektním zdrojem dat jsou geografická data Registru sčítacích
obvodů (RSO) vedeného Českým statistickým úřadem a rozšiřuje data o
hranice základních sídelních jednotek a sčítacích obvodů.
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Nahlížení do KN

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx
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Použitý zdroj – printscreen http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

ZÁKLADNÍ MAPOVÝ PODKLAD pro územně
analytické podklady (ÚAP)
 Mezi mapové podklady pro zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) dle
prováděcí vyhlášky stavebního zákona (§ 3 vyhl. 500/2006 Sb.) dále patří Státní mapy
mapy.
 Zároveň platí (podle zákona č. 200/1994 Sb.), že pro tvorbu státních mapových děl v ČR
jsou závazná data základní báze geografických dat (dále jen „ZABAGED®“), která jsou
podle cit. zákona zároveň i podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné správy
 Data ZABAGED
ZABAGED® jsou poskytována orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti
v jim příslušném územním rozsahu z d a r m a .
 V některých případech je možné získat geografická data i od krajů.
krajů V řadě případů mají
totiž kraje
j se Zeměměřičským
ý úřadem ((dále jjen ZÚ)) uzavřeny
y smlouvy
y na užití vybraných
y
ý
datových sad, které opravňují kraje k bezplatnému poskytování datových sad i obcím z
příslušného kraje.
 Dalším přípustným mapovým podkladem pro ÚAP jsou Základní mapy. V místech, kde
ještě není dokončena nová podoba ZM 50, jsou k dispozici rastrová data ZM 50 pořízená
skenováním tiskových podkladů původní podoby této mapy. ZM 100 v nové podobě se
postupně zpracovává.
 Z dalších produktů, které lze pro pořizování ÚAP v jeho různých etapách využít je
„Soubor
Soubor správních a katastrálních hranic“
hranic“. Základ tvoří vektorová forma katastrálních
hranic, od kterých jsou generovány hranice správních celků (obcí, správních obvodů
pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností, okresů, krajů, oblastí. Hranice celků jsou
ve dvou úrovních podrobnosti –v podrobnosti ZM10 a ZM 50. Aktualizovaný soubor
hranic je vydáván ročně.
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Zastavěné území obce (14)
Bodová pole
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Použitý zdroj – printscreen portál ZÚ

ZABAGED
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Použitý zdroj – výstup ZABAGED

ZABAGED
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Zastavěné území obce (15)
Základní mapa ČR
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Použitý zdroj – printscreen portál ZÚ

Základní mapa ČR
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Použitý zdroj – printscreen portál ZÚ

Regulační plán 1:1000
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Použitý zdroj – printscreen portál Měst. Úřadu Plzeň

Zastavěné území obce (16)
DTMO - digitální technická mapa obce
 Digitální technickou mapou obce se rozumí mapové dílo
velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní
techniky s podrobným obsahem přírodních a technických
objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav.
 V § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů použitý pojem „technická
předpisů,
technická mapa
mapa“ má shodný
význam.
 Pokud budou vytvářeny ve větší míře „technické mapy
obce“ ve smyslu zákona o zeměměřictví, budou tyto
„technické mapy“ využívány pro účely územního
plánování (jako zdroj dat pro pořízení územně
analytických podkladů) podle stavebního zákona a
současně budou integrovány do DKM.
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Následující obrázek
ukazuje rozdíly
mezi povrchovou
situací technické
mapy (na obrázku
nahoře) a mapou
katastrální (na
obrázku dole).
Zatímco katastrální
mapa zobrazuje
vlastnické
hranice parcel
v území, tak
technická mapa
zobrazuje skutečný
stav v terénu
a vlastnické hranice
(vlastnická práva)
neřeší.
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Použitý zdroj – printscreen portál HMP

Technická mapa obce (Praha)
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Použitý zdroj – printscreen portál HMP

Zastavěné území obce (17)
Technická mapa obce
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DTMO - digitální technická mapa obce
 V technické mapě obce jsou zakresleny přírodní objekty a technické
objekty a zařízení, jejichž minimální výčet je vymezen vyhláškou
(Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce),
a lze ho rozšířit obecně závaznou vyhláškou obce.
obce Rozsah území, které
technická mapa obce zachycuje, je limitován zastavěným územím
obce, přičemž technická mapa může být zpracována jak pro celé území
obce, tak i pouze pro jeho část (zejména pro zastavěné území nebo
zastavitelnou plochu),
plochu) nebo pro koridory.
koridory
 Poslední definiční požadavek na technickou mapu obce je aktuálnost.
Doslova „skutečného stavu“ v mapách lze dosáhnout pouze on-line
aktualizací a dobrým organizačním zajištěním
 Cílem je, aby odstup od realizace byl minimální (v řádu hodim), tzn.,
aby se technická mapa aktualizovala pokud možno bezprostředně poté,
kdy ke změnám v realitě dojde. Pokud se ke změně stavu váže určité
správní řízení, mělo by být alespoň prvotní zaznamenání této události
do mapových podkladů součástí tohoto řízení v bezprostředním čase.
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Povrchová situace
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Použitý zdroj – printscreen portál HMP

Zastavěné území obce (18)

Základní obsah technické mapy obce
 Základ DTMO je tvořen polohopisem a výškopisem,
dále obsahuje popis technické mapy a jaká mají být
minimálně metadata o prvcích technické mapy.
 Příloha vyhlášky obsahuje výčet prvků základního
obsahu technické mapy v členění: 1) Polohopis 2)
Měřické body 3) Dopravní infrastruktura 4) Podzemní
objekty 5) Technická infrastruktura 6) Výškopis.
 Digitální technická mapa města (DTMM) je
rozdělena na dvě části - na povrchovou situaci
a sítě. Město vlastní a udržuje mapu povrchové
situace vlastními prostředky. Data jsou pořizována ve
3. třídě přesnosti, S-JTSK a Bpv a jsou uložena
v databázi.
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Inženýrské sítě
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Použitý zdroj – printscreen portál HMP

Plán využití území
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Použitý zdroj – printscreen portál HMP

Zastavěné území obce (19)
Budovy
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Použitý zdroj – printscreen portál HMP

Ochranná pásma a zastavěné území
• Při výběru pozemku pro stavbu je potřeba se zajímat o to, zda v místech kam
chceme uvažovaný objekt postavit, neprobíhá nějaké ochranné pásmo
• Ochranné pásmo je ohraničené území v němž je zakázána jiná činnost než ta,
pro kterou bylo toto území vymezeno. Ochranné pásma jsou zřizována:

 podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů)
 podél tras inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů,
ropovodů vodovodů,
ropovodů,
vodovodů kanalizace,
kanalizace teplovodů apod.)
apod )
 podél tras telekomunikačních sítí
 v okolí vodních zdrojů
 podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních
útvarů (národních parků, chráněných krajinných oblastí, přírodních
rezervací apod.)
 v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací,
památkových zón apod.
 v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství
17.2.2015
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Ochranná pásma vedená v katastru
 Katastr nemovitostí České republiky je veřejný
seznam ve kterém se evidují některá důležitá
chráněná území a ochranná pásma.
 Orgány státní správy při svém rozhodování zásadně
vycházejí z údajů evidovaných v katastru jako
například při rozhodování o změně druhů pozemku a
jeho hranicích, nemovitých kulturních památkách,
ochraně pitné vody apod.
apod a to vždy v porovnání s tím
co je vedeno v katastru
 V katastru se evidují také pro účely ochrany životního
prostředí druhy pozemků, způsob jejich využití, typ a
způsob ochrany nemovitostí, výměry pozemků a
jejich poloha v souřadnicích lomových bodů.
Podkladem pro provedení změny těchto údajů
v katastru je pravomocné rozhodnutí orgánů na
ochranu životního prostředí a chráněných území.
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Zastavěné území obce (20)
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Použitý zdroj – Katastrální vyhláška
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Použitý zdroj – Katastrální vyhláška

Ochranná pásma vedená v katastru
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Použitý zdroj – Katastrální vyhláška

Zastavěné území obce (21)
Ochranná pásma podél dopravních staveb
Ochranná pásma podél dopravních staveb se týkající ochrany
dopravy a jsou stanovena v jednotlivých zákonech vydávaných
Ministerstvem dopravy.
 Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových,
trolejbusových a lanových je vymezeno svislou plochou vedenou
po obou stranách drah ve vzdálenosti podle vnitřních předpisů
y zřizovat pouze
p
se
 V ochranném ppásmu dráhyy lze veškeré stavby
souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím
stanovených.
 Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních
komunikací stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních
komunikacích (silniční zákon) jako území ohraničené svislými
plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti
podle bezpečnostních předpisů
17.2.2015
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Ochranná pásma zajišťující bezpečnost
 Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu jsou
stanovována rozhodnutím “Státní letecké inspekce” v rámci
územního řízení pro stavbu pozemního leteckého zařízení.
 Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena
zákonem. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické
energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
j
vodičů a mění se ppodle napětí
p od
stranách vedení od krajních
jednoho do tří metrů (1-3 m).
 U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem
rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu stavby
plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.
 Ochranné pásmo v blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod tepla
je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách
těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k
obrysu zařízení a činí 2,5 metru
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Ochranná pásma a zastavěné území
 Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných
územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
 Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí
stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné
prováděcí
ádě í vyhlášky.
hlášk V zastavěných
t ě ý h územích,
ú
í h podobně
d b ě
jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí
vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení
stanovené v ČSN 73 6005
 Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo
široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V
některé trase se může toto pásmo v určitých bodech
rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí
3m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu)
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Zastavěné území obce (22)

Ochranná pásma a zastavěné území
Ochranná pásma ve vodním hospodářství slouží k ochraně
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních
zdrojů stanovují se rozhodnutím vodohospodářské orgány
státní správy. Zmocňuje je k tomu zákon o vodách.
 Hranice tohoto pásma je zpravidla oplocena aby se
zabránilo přístupu nepovolaných osob a zvířat.
 Pásmo
Pá
hhygienické
i i ké ochrany
h
2.stupně
2 t
ě se zřizuje
ři j kolem
k l
1.stupně v případě nebezpečí, že by voda mohla být
znečišťována ze vzdálenějších míst. Toto pásmo se
stanovuje vždy při odběru vody z vodního toku nebo
nádrže.
 Pro zajištění nezávadnosti vody při odběru z vodních toků
nebo nádrží se stanovuje ještě 3.pásmo hygienické
ochrany, které zahrnuje celé povodí nad místem odběru
vody
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Ochranná pásma a zastavěné území
• Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny vymezuje zákon o
ochraně přírody a stanovuje tzv. zvláště chráněná území.
území Jsou to
přírodovědecky nebo. esteticky velmi významná nebo jedinečná území a
člení se do následujících kategorií:
•
•
•
•
•
•
•

- národní parky
- chráněné krajinné oblasti
přírodní rezervace
- národní p
- přírodní rezervace
- národní přírodní památky
- přírodní památky
V těchto územích je zakázáno povolovat a umisťovat nové stavby buď
úplně, anebo některé typy staveb podle druhu zvláště chráněného území
a jeho zóny. Rovněž u památných stromů lze vymezit ochranné pásmo
před vlivy z okolí. Pásmo ochrany vzácných stromů vymezí ten orgán
ochrany přírody, který strom vyhlásil za památný
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Ochranná pásma a zastavěné území
 Ochranná pásma v oblasti památkové péče. Zákon o státní
památkové péči umožňuje památkovým orgánům vymezit
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny.
Každé takovéto vymezení ochranného pásma obsahuje dle
charakteru památky určení předmětu ochrany, důvod vymezení
a popis hranice ochranného pásma a stanovení podmínek pro
či
činnost
t v ochranném
h
é pásmu.
á
 Každý vlastník nemovitosti,
nemovitosti která není sice kulturní památkou,
ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v
ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
povinen k zamýšlené stavbě, stavebním úpravám nebo
udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat
závazné stanovisko orgánu památkové péče
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Zastavěné území obce (23)
Územní studie
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