Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor výstavby a územního plánování
pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Dat. schránka:
Datum:

MUVPK-VÚP 6974/20-CIN
708/2020
Ing. Jana Cinádrová
+420 388 459 059
Jana.Cinadrova@mesto.vimperk.cz
9ydb7vm
24.02.2020

Adresát:
dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o 5. aktualizaci územně analytických podkladů ORP Vimperk
MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán územního
plánování (dále jen „ÚÚP“), si Vám dovoluje oznámit, že v letošním roce bude pořizována
5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Vimperk ve vazbě na § 6 27 a
28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“). Některým globálním poskytovatelům zasílal za ORP
Jihočeského kraje toto oznámení krajský úřad dne 23.01.2020 pod č.j. KUJCK 14224/2020.
ÚÚP doručuje jednotlivě ostatním a lokálním poskytovatelům a veřejnou vyhláškou neznámým
poskytovatelům.
Výzva k poskytnutí údajů o území:
V souvislosti s 5. úplnou aktualizací územně analytických podkladů si Vás, jako
identifikovaného poskytovatele údajů o území dle Metodiky sledovaných jevů pro územně
analytické podklady (3. vydání prosince 2019) nebo námi identifikovaného poskytovatele,
dovolujeme oslovit a
vyzvat Vás:
- k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti již poskytnutých údajů o území za území
ORP Vimperk
- k poskytnutí aktualizovaných údajů o území za území ORP Vimperk nebo
- k poskytnutí nových údajů o území za území ORP Vimperk
ve lhůtě do 3 měsíců od doručení tohoto oznámení.

V případě, že od posledního předání Vámi poskytnutých údajů o území nedošlo k jejich
změně (aktualizaci), zašlete nám vyplněný a potvrzený III. oddíl pasportu údajů o území
dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pasport“).

V případě, že budete zasílat aktualizované údaje o území, připojte k nim vyplněný a
potvrzený pasport v rozsahu všech tří oddílů. Pokud údaje o území nezašlete, má se za
to, že naposledy poskytnuté údaje o území jsou správné, úplné a aktuální. Nicméně si Vás
dovolujeme upozornit na znění § 28 odst. 3 stavebního zákona: „Poskytovatel údajů, který
nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil
na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady
na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizace územně analytických
podkladů.“ Zároveň upozorňujeme na znění § 179 odst. 3 písm. b stavebního zákona:
„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3.
V případě, že budete poskytovat nové údaje o území, připojte k nim vyplněný a potvrzený
pasport v rozsahu všech tří oddílů. Novými údaji o území jsou myšleny sledované jevy,
které nově přibyly do datové báze územně analytických podkladů novelizací vyhlášky č.
500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb.
V případě, že máte zřízen geoportál, jehož prostřednictvím pravidelně poskytujete
aktualizované údaje o území (do něhož je KÚ zaregistrován), stáhneme si data ve lhůtě 3
měsíců sami. Ovšem musíme upozornit, že v naprosté většině případů nejsou prostřednictvím
geoportálů poskytovány záměry na provedení změn v území. Pokud je ve vašich silách
zpracovat vámi vedené záměry ve vektorové formě, zašlete nám je zvlášť mimo geoportál.
Doplňující informace:
Úřady územního plánování pořizují územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) na základě
údajů o území a dalších průzkumů. Údaje o území jsou informace nebo data o stavu území,
o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území nebo vznikla,
případně byla zjištěna, na základě právních předpisů a dále informace nebo data o
záměrech na provedení změny v území. Podle ustanovení § 27 odst. 3 stavebního zákona
údaje o území poskytuje orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní
a technické infrastruktury v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich
zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Grafická část se poskytuje
ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.
Stavební zákon v § 28 odst. 1 ukládá pořizovatelům povinnost průběžně aktualizovat územně
analytické podklady a každé 4 roky pořizovat jejich úplnou aktualizaci. Ve vazbě na § 28 odst.
2 stavebního zákona je pořizovatel ÚAP povinen nejpozději do 42 měsíců od pořízení
předchozích ÚAP doručit oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů o území a vyzvat je
k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi poskytnutých údajů o území ve lhůtě do
3 měsíců.
Metodiku sledovaných jevů pro územně analytické podklady je možno dohledat pod odkazem:
https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboruuzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Metodikasledovanych-jevu-pro-uzemne-analyticke-po. Pro usnadnění práce s metodikou je součástí
tohoto oznámení také příloha, ve které je u vybraných poskytovatelů uvedeno, jaké údaje o
území jsou požadovány. Předmětný výčet jevů nemusí přesně odpovídat skutečnosti, resp.
územní působnosti, je spíše vodítkem pro rychlejší orientaci ve sledovaných jevech.
Ing. Václav Kokštein
vedoucí úřadu územního plánování
Příloha
Pasport údajů o území (příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění)
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Údaje o zveřejnění písemnosti č.j. 6974/20-CIN na úřední desce:
Fyzická úřední deska:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

24.02.2020
01.06.2020

Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

24.02.2020
01.06.2020
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Rozdělovník k č.j. 6974/20-CIN:
Doporučeně do datové schránky vč. přílohy:
- IČ: 64832911
- IČ: 45534152
- IČ: 469548
- IČ: 28103785
- IČ: 28088654
- IČ: 42196451
- IČ: 26015391
- IČ: 26023636
- IČ: 25186647
- IČ: 00250333
- IČ: 00250341
- IČ: 00250350
- IČ: 00582981
- IČ: 00250384
- IČ: 00250422
- IČ: 00583057
- IČ: 00250511
- IČ: 00583324
- IČ: 00583405
- IČ: 00583316
- IČ: 00250678
- IČ: 00250694
- IČ: 00250716
- IČ: 00250732
- IČ: 00250783
- IČ: 00583421
- IČ: 00250856
- IČ: 00250872
- IČ: 00583413

AQUAŠUMAVA s.r.o.
COPROSYS a.s.
Česká unie sportu
EkoRašelina s.r.o.
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
Lesy České Republiky, s.p.
Městské služby města Vimperk, s.r.o.
Technické služby obce Čkyně s.r.o.
Vodní družstvo
obec Bohumilice
obec Borová Lada
obec Bošice
obec Buk
obec Čkyně
obec Horní Vltavice
obec Kubova Huť
obec Kvilda
obec Lčovice
obec Nicov
obec Nové Hutě
obec Stachy
městys Strážný
obec Svatá Máří
obec Šumavské Hoštice
obec Vacov
obec Vrbice
obec Zálezly
obec Zdíkov
obec Žárovná

Doporučeně poštou vč. přílohy:
Ing. Václav Fridrich, Ševčíkova 538, 383 01 Prachatice
Interně:
MěÚ a Město Vimperk

- OŽP (OPK, VH, OH)
- OŠK a CR (SPP)
- OD a SH
- OIÚ
- OHB

Veřejnou vyhláškou:
Ostatní (neznámí) poskytovatelé o území
Na vědomí:
- IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje (OREG)
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