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Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
(ORP) Otrokovice.
Územně analytické podklady (ÚAP), jako nový nástroj územního plánování, pořizují úřady
územního plánování pro potřeby územních plánů a regulačních plánů pro své správní území a
krajské úřady pro potřeby pořizování zásad územního rozvoje na území kraje ze zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu + prováděcí vyhlášky od 1.1.2007.
První částí ÚAP je kompletní sběr dat a údajů o území, to znamená data získaná od různých
poskytovatelů (např. inženýrské sítě, archeologické lokality, přírodní parky, vodní plochy….atd.),
data sesbíraná pracovníky ÚAP na jednotlivých ORP (např. průzkumem v terénu nebo sesbírání
ostatních záměrů), a záměry převzaté z nadřazených územně plánovacích dokumentací (Politika
územního rozvoje, Zásady územního rozvoje).
V průběhu roku 2007-2008 firma T-mapy spol. s.r.o. tato data zpracovala do jednotného digitálního
formátu vhodného pro umístění na mapový portál Zlínského kraje.
Druhou - výslednou - částí ÚAP je rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), což je vyhodnocení
stavu území, podrobné analýzy území, vyhodnocení jejich silných a záporných stránek na základě
sesbíraných údajů o území. Kromě textových výstupů je součástí RURÚ také výkresová část
„problémový výkres a výkresu střetů“ která by měla být jedním ze základních podkladů pro
zpracování zadání nových územních plánů.
Rozbory udržitelného rozvoje území jsou zpracovány firmou Ekotoxa, s.r.o.

Územně analytické podklady včetně RURÚ jsou
veřejně přístupné na mapovém portále
Zlínského kraje na adrese http://www.juapzk.cz/. V elektronické podobě si je mohou
vyžádat
projektanti
v oblasti
územního
plánování, obce v našem správním obvodu,
poskytovatelé údajů a stavební úřady. Nahlížení
je zpřístupněno v podobě mapových sestav i pro
veřejnost, kde lze zjistit aktuální informace o
jevech ÚAP a nově zpracovaných ÚP na
vyhledané parcele.

Dotační titul:
Integrovaný operační program, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast
intervence 5.3a) - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik - projekty na zavádění
územně analytických podkladů
Doba realizace :

leden 2007 až prosinec 2008
každé 2 roky - proběhne úplná aktualizace
při změně dat - průběžná aktualizace

Celkové náklady projektu:

553 000,- Kč

Zdroje financování:
Dotace ze strukturálního fondu ERDF
Ze státního rozpočtu

85%
15%

Na mapovém portále Zlínského kraje jsou zpracovaná data veřejně přístupná na adresách :
Územně analytické podklady: http://www.juap-zk.cz/
Rozbor udržitelného rozvoje:
http://www.juap-zk.cz/docDetail.aspx?docid=85727&doctype=ART&nid=8836&cpi=1

