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Tabulka č. 1      INFORMACE O JEVECH - dle přílohy č.1, část A k vyhlášce č. 500/2006 Sb 
(žlutě jsou vyznačeny jevy, které se v ORP Telč nenachází) 
Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

001 zastavěné území Vymezeno územním plánem nebo postupem 
podle stavebního zákona. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), §§ 2, 43, 58, 59, 60, 
189. 

Úřad územního plánování limit 

002 plochy výroby Jde o plochy „výroby a skladování“, které se 
vymezují územním plánem. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, § 11. 

Úřad územního plánování Informativní 
prvek 

003 plochy občanského 
vybavení 

Vymezeno územním plánem Vyhláška č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na 
využívání území, § 6. 

Úřad územního plánování Informativní 
prvek 

004 plochy k obnově nebo 
opětovnému využití 
znehodnoceného území 

Jde o „plochy přestavby“, které se vymezují 
územním plánem. 

Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), § 43. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, § 3. 

Úřad územního plánování Informativní 
prvek 

005 památková rezervace 
včetně ochranného 
pásma 

Prohlašuje vláda nařízením. Rozhodnutí o 
ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. Městská, vesnická, 

Zákon č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, §§ 5, 17, 
32 odst. 2 písm. c). 

Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém 
památkové péče (IISPP) https://iispp.npu.cz/ 

limit 

006 památková zóna včetně 
ochranného pásma 

Prohlašuje ministerstvo kultury. Rozhodnutí o 
ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. Městská, vesnická. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. §§ 6, 17, 
32 odst. 2 písm. c). 

Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém 
památkové péče (IISPP) https://iispp.npu.cz/ 

limit 

007 krajinná památková zóna Prohlašuje ministerstvo kultury po projednání 
s krajským úřadem. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 6 a § 32 
odst. 2 písm. c). 

Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém 
památkové péče (IISPP) https://iispp.npu.cz/ 

limit 

008 nemovitá kulturní 
památka, popřípadě 
soubor, včetně 
ochranného pásma 

Prohlašuje ministerstvo kultury. Rozhodnutí o 
ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, §§ 2, 3, 
17, 32 odst. 2 písm. c). 

Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém 
památkové péče (IISPP) https://iispp.npu.cz/ 

limit 

009 nemovitá národní kulturní 
památka, popřípadě 
soubor, včetně 
ochranného pásma 

Prohlašuje vláda nařízením. Rozhodnutí o 
ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, §§ 4, 17, 
32 odst. 2 písm. c). 

Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém 
památkové péče (IISPP) https://iispp.npu.cz/ 

limit 

010 památka UNESCO včetně 
ochranného pásma 

Seznam světového dědictví zahrnuje kulturní 
a přírodní dědictví. Vyhlašuje ho mezinárodní 
Výbor pro světové dědictví. 

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního 
dědictví, zejména články 1, 2, 8, 11. 

Národní památkový ústav: Integrovaný informační systém 
památkové péče (IISPP) https://iispp.npu.cz/ 

limit 

011 urbanistické hodnoty Území s historicky i esteticky cennou 
urbanistickou kompozicí zahrnující části sídel, 
rozptýlené zástavby nebo urbanizované 
krajiny. 

--- Úřad územního plánování 
Průzkum území 

Informativní 
prvek 

012 region lidové architektury Území se zvýšeným výskytem dochovaných 
objektů lidové architektury ve svém původním 
umístění a urbanistické skladbě. 

--- Odborná literatura Informativní 
prvek 

013 historicky významná 
stavba, soubor 

Budova nebo soubor staveb významné svou 
minulostí např. spojené s narozením či 
pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště 
historické události. 

--- Průzkum území, odborná literatura 
MěÚ Telč, ORÚP památková péče – válečné hroby, pietní 
místo 

Informativní 
prvek 

014 architektonicky cenná 
stavba, soubor 

Jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané 
do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR (např. stavby významných architektů, 
slohově čisté budovy, dochované stavby 
lidového stavitelství). 

--- Průzkum území, odborná literatura Informativní 
prvek 

015 významná stavební 
dominanta 

Stavby a jejich soubory, jejichž umístění v 
terénu či charakter je činí výrazně viditelné a 
do velké míry ovlivňující vizuální charakter 
sídla i krajiny. 

--- Průzkum území Informativní 
prvek 
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Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

016 území s archeologickými 
nálezy 

Kraj může vydat nařízením kraje plán území s 
archeologickými nálezy. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 23b. Krajský úřad limit 

017 oblast krajinného rázu a 
její charakteristika 

Krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a 
historickou charakteristikou, který se výrazně 
liší od jiného celku ve všech charakteristikách 
či v některé z nich a který zahrnuje více míst 
krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou 
může být vizuální horizont, přírodní nebo 
umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se 
charakteristik. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 12 a 
§ 77 odst. 3. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán 
ochrany přírody (v území mimo NP a CHKO). 
Oba typy poskytovatelů údajů předávají tyto údaje o 
území jen v případech, jsou-li oblasti krajinného rázu 
skutečně vymezeny. 
Na základě „Strategie ochrany krajinného rázu Kraje 
Vysočina“ je zapracováno v 1.aktualizaci ZÚR KV, ze 
kterých je údaj pokytnut. 

Informativní 
prvek 

018 místo krajinného rázu a 
jeho charakteristika 

Část krajiny homogenní z hlediska přírodních, 
kulturních a historických charakteristik a 
výskytu estetických a přírodních hodnot, které 
odlišují místo krajinného rázu od jiných míst 
krajinného rázu; může se jednat o vizuálně 
vymezený krajinný prostor nebo o území 
vnímatelné díky své výrazné charakterové 
odlišnosti. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 12 a 
§ 77 odst. 3. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán 
ochrany přírody (v území mimo NP a CHKO) 
Oba typy poskytovatelů údajů předávají tyto údaje o 
území jen v případech, jsou-li místa krajinného rázu 
skutečně vymezena. 

Informativní 
prvek 

019 místo významné události Lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s 
historicky významnou událostí (např. bojiště, 
poutní místa, místa národopisných slavností, 
místa, která inspirovala umělecká díla). 

Péči o válečné hroby upravuje zákon č.122/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, který ukládá orgánům státní 
správy: 
Obecním úřadům s rozšířenou působností: 
vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním 
obvodu; informovat příslušný krajský úřad o počtech a o 
stavu válečných hrobů, které vede v evidenci. 
Krajským úřadům: 
vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v 
jeho správním obvodu; koordinovat péči o válečné hroby v 
rámci kraje; informovat ministerstvo o počtech a o stavu 
válečných hrobů, které vede v evidenci. 
Ministerstvu obrany: 
v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným 
hrobem; koordinovat péči o válečné hroby v České 
republice a v zahraničí; vést centrální evidenci válečných 
hrobů; poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho 
vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti; 
poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a 
hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části. 

Obecní úřad s rozšířenou působností Informativní 
prvek 

020 významný vyhlídkový bod Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené 
umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v 
rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje 
přehlédnout významnou a atraktivní část 
okolního území. 

--- Průzkum území Informativní 
prvek 

021 územní systém 
ekologické stability 

Nadregionální – vymezuje MŽP, regionální – 
vymezují krajské úřady, místní – vymezují 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností; 
nejde-li o národní park, CHKO nebo jejich 
ochranné pásmo. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 3, 
4, 76, 77a, 79. 
Vyhláška M P ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., § 1 až § 6. 

Nadregionální - Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 
regionální – krajský úřad; správa NP, CHKO (na svém 
území) místní – obecní úřad obce s rozšířenou 
působností; správa NP, CHKO (na svém území) 

limit 

022 významný krajinný prvek 
registrovaný, pokud není 
vyjádřen jinou položkou 

Registrují je pověřené obecní úřady. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 3, 
4 a vyhláška M P ČR č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., § 
7. 

Pověřený obecní úřad limit 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, 2. úplná aktualizace (2012) ORP TELČ 
Příloha č.1 

Stránka 3 z 18 

 

Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

023 významný krajinný prvek 
ze zákona, pokud není 
vyjádřen jinou položkou 

--- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 3 a 
§ 4. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností limit 

024 přechodně chráněná 
plocha 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 13. Obecní úřad obce s rozšířenou působností; správa NP, 
CHKO (na svém území) 

limit 

025 národní park včetně zón a 
ochranného pásma 

Náleží mezi zvláště chráněná území. 
Vyhlašuje se zákonem. Eviduje AOPK v 
ústředním seznamu ochrany přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 14 
24, 37, 38, 42. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

026 chráněná krajinná oblast 
včetně zón 

Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje 
AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny §§ 14, 
25, 26, 27, 38, 42. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

027 národní přírodní 
rezervace včetně 
ochranného pásma 

Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje 
AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 14, 
28 až 32, 37, 38, 42. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

028 přírodní rezervace včetně 
ochranného pásma 

Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje 
AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 33, 
34, 37, 38 a 42. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

029 národní přírodní památka 
včetně ochranného 
pásma 

Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje 
AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 14, 
35, 37, 38 a 42. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

030 přírodní park Zřizuje se k ochraně krajinného rázu. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 12. Krajský úřad limit 
031 přírodní památka včetně 

ochranného pásma 
Náleží mezi zvláště chráněná území. Eviduje 
AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 36, 
37, 38, 42. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

032 památný strom včetně 
ochranného pásma 

Vyhlašují je pověřené obecní úřady. 
Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 38, 
46, 47, 76. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

033 biosférická rezervace 
UNESCO 

Reprezentativní území světa, která kromě 
cenných přirozených ekosystémů poskytují 
příklady harmonických vztahů mezi přírodním 
prostředím a místními obyvateli. 

Mezinárodní program „Člověk a biosféra“ (MAB 
UNESCO). 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

geopark UNESCO Území s jednou nebo více lokalitami tzv. 
geologického dědictví. 

Evropská síť geoparků UNESCO dle závěrů konference v 
Mollinos (2000). 

Ministerstvo životního prostředí limit 

034 NATURA 2000 - evropsky 
významná lokalita 

Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 3, 
42, 45a, b, c, d, h, i. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

035 NATURA 2000 – ptačí 
oblast 

Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany 
přírody. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 3, 
42, 45e, f, g, h, i. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

036 lokality výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin 
a živočichů s národním 
významem 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 48 
až § 57. Vyhláška M P ČR č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., §§ 
14, 15, 16 a Příloha č. 2 a 3. 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

limit 

037 lesy ochranné O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 
nebo lesů zvláštního určení rozhoduje krajský 
úřad. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), §§ 6, 7, 15, 36, 48a. 

Krajský úřad, Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs 
nad Labem (Technická podpora krajskému úřadu bude 
upřesněna metodickým pokynem MZe) 

limit 

038 les zvláštního určení O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 
nebo lesů zvláštního určení rozhoduje krajský 
úřad. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), §§ 6, 8, 15, 36, 48a. 

Krajský úřad, Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs 
nad Labem (Technická podpora krajskému úřadu bude 
upřesněna metodickým pokynem MZe) 

limit 

039 lesy hospodářské Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou 
zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo 
lesů zvláštního určení. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), § 6 a § 9, 

Krajský úřad, Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs 
nad Labem (Technická podpora krajskému úřadu bude 
upřesněna metodickým pokynem MZe) 

limit 

040 vzdálenost 50 m od 
okraje lesa 

K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od 
okraje je třeba souhlas příslušného orgánu 
státní správy lesů. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), § 14. 

Mapový podklad limit 

041 bonitovaná půdně Informace o kvalitě půdy. Celostátní databázi Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního MZe, Ústřední pozemkový úřad, Praha limit 
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Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

ekologická jednotka BPEJ zajišťuje MZe prostřednictvím odborné 
organizace. 

fondu, §§ 1, 4, 5. Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se 
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických 
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, §§ 1, 2, 
3. 

(autorsky Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i.) 

042 hranice biochor Biogeografické členění. Je podkladem pro 
projektování územních systémů ekologické 
stability. 

Biogeografické členění České republiky, II. díl (Culek - 
editor, 2003) 

Agentura ochrany přírody a krajiny Praha 
http://uap.nature.cz 

Informativní 
prvek 

043 investice do půdy za 
účelem zlepšení půdní 
úrodnosti 

Stavby a zařízení pro protierozní ochranu, 
optimalizaci vodního režimu a revitalizaci 
krajiny a drobných vodních toků. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), § 56. Vyhláška MZe č. 
225/2002 Sb., o podrobnostech vymezení staveb k 
vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a 
způsobu a rozsahu péče o ně. Vyhláška MZe a M P č. 
7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších 
předpisů. Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v 
evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o 
způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 
do informačních systémů veřejné správy, § 27. 

Zemědělská vodohospodářská správa (do roku 1991) – 
od 1. 1. 2011 je ZVHS součástí Povodí, s. p., vodoprávní 
úřad (od roku 1992) 

Informativní 
prvek 

044 vodní zdroj povrchové a 
podzemní vody 

Vodním zdrojem jsou povrchové nebo 
podzemní vody, které jsou využívány nebo 
které mohou být využívány pro uspokojení 
potřeb člověka, zejména pro pitné účely. 
Jedná se o: 
1. vodní zdroj povrchové vody, 
2. vodní zdroj podzemní vody. 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 8 a § 21. 
Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 
ochranných pásem vodních zdrojů. 

Správci povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb.). 
Vlastník vodního zdroje podzemní vody. 

limit 

ochranná pásma vodních 
zdrojů 

Ochranná pásma jsou vymezována s ohledem 
na ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 
povrchových vod využívaných nebo 
využitelných pro zásobování pitnou vodou s 
průměrným odběrem více než 10 000 m3 za 
rok. Jsou stanovována vodoprávním úřadem. 
Vyžadují-li to závažné okolnosti, může 
vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i 
pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než 10 000 
m3. Vodoprávní úřad může ze závažných 
důvodů své rozhodnutí o stanovení 
ochranného pásma též změnit, popřípadě je 
zrušit. Ochranná pásma se dělí na: 
1. ochranná pásma I. stupně, která slouží k 
ochraně vodního zdroje v bezprostředním 
okolí jímacího nebo odběrného zařízení, 
2. ochranná pásma II. stupně, která slouží k 
ochraně vodního zdroje v územích 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 30. 
Vyhláška č. 137/1999 Sb., § 1 až § 6. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 106 zákona 
č. 254/2001 Sb.). 
Krajský úřad (§ 107 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb.). 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
veřejná výzkumná instituce 

limit 

045 chráněná oblast přirozené 
akumulace vod 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky 
tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. 
Jsou vyhlašovány nařízením vlády. V 
chráněných oblastech přirozené akumulace 
vod se zakazuje: 
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, 
b) odvodňovat lesní pozemky, 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 28. 
Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech 
přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské 
hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy. 
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech 
přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné 
hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – 
Králíky. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., veřejná 
výzkumná instituce. 

limit 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, 2. úplná aktualizace (2012) ORP TELČ 
Příloha č.1 

Stránka 5 z 18 

 

Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

c) odvodňovat zemědělské pozemky, 
d) těžit rašelinu, 
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo 
provádět jiné zemní práce, které by vedly k 
odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, 
f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, 
g) ukládat radioaktivní odpady. 

Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech 
přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský 
les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická 
pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. 

046 zranitelná oblast Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují: 
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména 
využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje 
hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout, nebo 
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké 
koncentrace dusičnanů ze zemědělských 
zdrojů dochází nebo může dojít k 
nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 33. 
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v 
těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 
Pozn.: 
V příloze č. 1 nařízení vlády je uveden tabelární seznam 
zranitelných oblastí, tj. název příslušného katastrálního 
území a jeho kód. 

Veřejně přístupná informace na internetových stránkách 
Sbírky zákonů - www.mvcr.cz 

limit 

047 vodní útvar povrchových 
vod, vodní útvar 
podzemních vod 

Vodním útvarem je vymezené významné 
soustředění povrchových nebo podzemních 
vod v určitém prostředí charakterizované 
společnou formou jejich výskytu nebo 
společnými vlastnostmi vod a znaky 
hydrologického režimu. 
Vodní útvary se člení na útvary povrchových 
vod a útvary podzemních vod. 
Útvar povrchové vody je vymezené 
soustředění povrchové vody v určitém 
prostředí, např.: v jezeru, ve vodní nádrži a 
voda v korytě vodního toku. 
Útvar podzemní vody je vymezené 
soustředění podzemní vody v příslušném 
kolektoru nebo kolektorech. 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 2 odst. 3, 4 a 7, § 21 odst. 2 
písm. c) bod 2 a odst. 3. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích 
stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu 
zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy, § 6. 
Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových 
vod 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., veřejná 
výzkumná instituce. 

Informativní 
prvek 

048 vodní nádrž Vodní nádrž je vodním dílem. Zákon č. 254/2001 Sb., § 21 odst. 2 písm. c) bod 1 a § 55 
odst. 1 písm. a). Vyhláška č. 391/2004 Sb., § 3. Vyhláška 
č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských 
nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných 
pásem vodních zdrojů. 

Správci povodí, a další správci vodních toků. limit 

049 povodí vodního toku, 
rozvodnice 

Povodí je území, ze kterého veškerý 
povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k 
určitému místu vodního toku (obvykle soutok s 
jiným vodním tokem nebo vyústění vodního 
toku do jiného vodního útvaru). 
Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je 
myšlená hranice geomorfologického rozhraní 
mezi sousedními povodími. Plocha povodí 
také zahrnuje plochy povrchových vodních 
útvarů v povodí. 
Rozvodnice drobných povodí – linie dělící 
území vymezené rozvodnicí dílčích povodí na 
menší části dle hydrologického pořadí, 
detailních plošek povodí v rámci dílčích ploch 
povodí. 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 2 odst. 10, § 21 odst. 2 písm. c) 
bod 1. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., § 3 odst. 4. 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 
Poskytovány rozvodnice povodí IV. řádu. 

Informativní 
prvek 
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050 záplavové území Záplavové území je administrativně určené 
území, které může být při výskytu přirozené 
povodně zaplaveno vodou. Rozsah je povinen 
stanovit na návrh správce vodního toku 
vodoprávní úřad. 
Návrhová záplavová čára návrhové povodně s 
periodicitou 5, 20 a 100 (výskyt povodně, který 
je dosažen nebo překročen průměrně 
jedenkrát za 5, 20 a 100 let) se odvozuje z 
nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech 
vodního toku při návrhové povodni, přičemž 
její nadmořské výšky jsou stanoveny 
hydraulickým výpočtem. 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 66 a § 67. 
Vyhláška č. 391/2004 Sb., § 28. 
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Krajský úřad (významné vodní toky). 
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., veřejná 
výzkumná instituce. 

limit 

051 aktivní zóna záplavového 
území 

Hranice aktivní zóny záplavového území pro 
Q100 – hranice ohraničující území v 
zastavěných územích obcí a v územích 
určených k zástavbě podle územních plánů, 
jež při povodni odvádí rozhodující část 
celkového průtoku, a tak bezprostředně 
ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. 
Hranice stanoví vodoprávní úřad na návrh 
správce vodního toku, a to v zastavěných 
územích, v zastavitelných plochách dle 
územně plánovací dokumentace, případně dle 
potřeby i v dalších územích podle 
nebezpečnosti povodňových průtoků. 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 67. 
Vyhláška č. 236/2002 Sb., § 6. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Krajský úřad (významné vodní toky). 
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., veřejná 
výzkumná instituce. 

limit 

052 území určené k rozlivům 
povodní 

Pro účely zmírnění účinků povodní může 
vodoprávní úřad jako preventivní opatření v 
záplavovém území místo jiných opatření na 
ochranu před povodněmi rozhodnutím vymezit 
území určená k rozlivům povodní. Omezení v 
těchto územích musí projednat vodoprávní 
úřad s dotčenými orgány státní správy (právo 
užívání pozemků a staveb v tomto území). 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 68. Není zatím systematicky sledovaný údaj o území, 
stanovuje příslušný vodoprávní úřad na úrovni kraje. 

limit 

053 území zvláštní povodně 
pod vodním dílem 

Vymezení území ohroženého zvláštními 
povodněmi se provádí pouze v tom případě, 
že jejich rozsah výrazně přesahuje záplavové 
území v tomto místě 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 64 a § 69. Metodický pokyn č. 
14/2005 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu 
ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. 

Vodoprávní úřad, správce vodního díla Informativní 
prvek 

054 objekt/zařízení 
protipovodňové ochrany 

Např. poldr, ochranná hráz toků, přehrada, 
mobilní zábrany, pohyblivé klapky na vodních 
dílech / jezy) ap. 

Zákon č. 254/2001 Sb., § 63 a § 65. Vlastníci objektů Informativní 
prvek 

055 přírodní léčivý zdroj, zdroj 
přírodní minerální vody 
včetně ochranných 
pásem 

Osvědčení o těchto zdrojích vydá ministerstvo 
zdravotnictví rozhodnutím. Ochranné pásmo I. 
a II. stupně stanoví ministerstvo zdravotnictví 
vyhláškou. 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech…, §§ 2, 5, 21, 22, 23, 24. 

Ministerstvo zdravotnictví limit 

056 lázeňské místo, vnitřní a 
vnější území lázeňského 
místa 

Lázeňské místo a statut lázeňského místa 
stanoví vláda nařízením. 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech…, §§ 2, 28, 29, 30. 

Ministerstvo zdravotnictví limit 

057 dobývací prostor Stanoví obvodní báňský úřad. 
Prostor s dočasnou změnou využití území a 
jeho ochrana. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), §§ 25 až 27 a § 29. Vyhláška č. 
172/1992 Sb., o dobývacích prostorech. Zákon č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, § 13 a § 17. 

Obvodní báňský úřad 
Česká geologická služba, Geofond ČR, SurIS 

limit 
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058 chráněné ložiskové území Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění 
nebo ztížení jeho dobývání. CHLÚ stanoví 
ministerstvo životního prostředí. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon). Vyhláška č. 364/1992 Sb., o 
chráněných ložiskových územích, § 3. Zákon č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, § 13 a § 17. 

Ministerstvo životního prostředí pověřilo: Česká 
geologická služba -Geofond 

limit 

059 chráněné území pro 
zvláštní zásahy do 
zemské kůry 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), § 34. Vyhláška č. 364/1992 Sb., o 
chráněných ložiskových územích, § 6. Zákon č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, § 13 a § 17. 

Česká geologická služba -Geofond limit 

060 ložisko nerostných 
surovin 

Ložisko výhradní, ložisko nevyhrazených 
nerostů, prognózní zdroje. 
Osvědčení o výhradním ložisku vydává 
ministerstvo životního prostředí. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), §§ 4 až 7, 15 a 29. Vyhláška č. 
497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek 
nerostů. Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
§ 13 a § 17. 

Ministerstvo životního prostředí pověřilo: 
Česká geologická služba -Geofond 

limit 

061 poddolované území Území se zvlášť nepříznivými 
inženýrskogeologickými poměry. 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, § 13 a § 
17. 

Česká geologická služba – Geofond limit 

062 sesuvné území a území 
jiných geologických rizik 

Např. sesuvy, radiometrické anomálie. Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, § 13 a § 
17. Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, § 10 a Příloha č. 9 – čl. 4 a čl. 5. 
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 
ve znění vyhlášky č.499/2005 Sb., § 19. 

Česká geologická služba – Geofond limit 

063 staré důlní dílo --- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), § 35. Vyhláška č. 363/1992 Sb., o 
zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, § 1 
a § 2. Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, § 13 
a § 17. 

Česká geologická služba – Geofond Informativní 
prvek 

064 staré zátěže území a 
kontaminované plochy 
 

Ekologická zátěž. 
Systém evidence kontaminovaných míst 

(projekty Ministerstva životního prostředí č. 
PPŽP/550/3/96, PPŽP/550/3/97) Pro účely systému 
evidence starých ekologických zátěží (SESEZ): Za staré 
ekologické zátěže označujeme kontaminace území 
(areály průmyslových a zemědělských podniků, bývalé 
základny Sovětské armády nebo skládky, kde k této 
kontaminaci půd, resp. horninového prostředí 
(nesaturovaná zóna) a podzemních vod (saturovaná 
zóna) došlo před rokem 1989, resp. před privatizací. 
Priorita lokalit z hlediska nutnosti řešení bude určována 
dle metodiky MŽP. Jedná se o kód ve formátu XY.Z, kde : 
XY je základní priorita s následujícím významem : 
- A3 aktuální riziko, stupeň 3 (nejvyšší základní priorita) 
- A2 aktuální riziko, stupeň 2 
- A1 aktuální riziko, stupeň 1 
- P4 potenciální riziko, stupeň 4 
- P3 potenciální riziko, stupeň 3 
- P2 potenciální riziko, stupeň 2 
- P1 potenciální riziko, stupeň 1 
- N2 bez rizika, stupeň 2 
- N1 bez rizika, stupeň 1 
- N0 bez rizika, stupeň 0 (nejnižší základní priorita) 

Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních 
rizik a ekologických škod 

Informativní 
prvek 
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Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

Z je index priority (jemnější členění v rámci základní 
priority) 
- 3 nejvyšší priorita v rámci dané základní priority  
- 2 :  
- 1 : 
- 0 nejnižší priorita v rámci dané základní priority 
Podrobný výklad syntaxe a významu priorit SEZ viz 
„Metodika MŽP pro kategorizaci priorit SEZ“ 

065 oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se 
rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, 
kde je překročena hodnota imisního limitu u 
jedné nebo více znečišťujících látek. 
Vymezení provádí ministerstvo životního 
prostředí. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, § 7. Ministerstvo životního prostředí 
(zveřejnění jedenkrát ročně ve Věstníku MŽP) 

informativní 
prvek 

066 odval, výsypka, odkaliště, 
halda 

Místo s dlouhodobým uložením odpadů 
vzniklých při hornické činnosti. 

Zákon č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, 
§§ 5, 8, 17. 

MŽP pověřilo: Česká geologická služba – Geofond limit 

067 technologický objekt 
zásobování vodou vč. 
ochranného pásma 

Např. úpravna vody. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, § 2 a § 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhl. č. 146/2004 
Sb. a vyhl. č. 515/2006 Sb., §§ 1, 5, 6, 7, 10 a Příloha č. 
2. 

Příloha č. 1a, č. 1b limit 

068 vodovodní síť včetně 
ochranného pásma 

Zahrnuje zejména: 
Přiváděcí řady do úpravny vody a z úpravny 
vody. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, § 2 a § 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 1, 5, 6, 7, 10 a Příloha č. 1. 

Příloha č. 1a, č. 1b limit 

069 technologický objekt 
odvádění a čištění 
odpadních vod vč. 
ochranného pásma 

Např. čistírna odpadních vod. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, § 2 a § 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 1, 5, 6, 7, 10 a Příloha č. 4. 

Příloha č. 1a, č. 1b limit 

070 stoková síť vč. 
ochranného pásma 

Zahrnuje zejména: 
Přiváděcí stoky k čistírně odpadních vod. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, § 2 a § 5. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

Příloha č. 1a, č. 1b limit 
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Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

předpisů §§ 1, 5, 6, 7, 10 a Příloha č. 7. 
071 výrobna elektřiny vč. 

ochranného pásma 
Výrobna elektřiny (elektrárna) nad 1 MW. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), §§ 1, 33 a 
46. 

Příloha č. 2 limit 

072 elektrická stanice vč. 
ochranného pásma 

Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) 
ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), § 1 a § 46. 

Příloha č. 3 
http://uap.mawis.cz 

limit 

073 nadzemní a podzemní 
vedení elektrizační 
soustavy vč. ochranného 
pásma 

Zahrnuje zejména: 1. Nadzemní vedení ZVN, 
VVN, VN; 2. podzemní kabelové vedení VVN, 
VN. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), § 1 a § 46. 

Příloha č. 4 
http://uap.mawis.cz 

limit 

074 technologický objekt 
zásobování plynem vč. 
ochranného a 
bezpečnostního pásma 

Zásobník plynu, plynojem, regulační, 
předávací, kompresorová stanice a další. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), § 1 a § 46. 

Příloha č. 5 
http://portal.geostore.cz/uap/ 

limit 

075 vedení plynovodu vč. 
ochranného pásma 

Zahrnuje zejména: 1. Velmi vysokotlaký 
plynovod (VTL) a tranzitní plynovod a anodové 
uzemnění; 2. vysokotlaký plynovod (VTL) a 
jeho anodové uzemnění; 3. hlavní středotlaký 
plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), § 1 a § 46. 

Příloha č. 5 
http://portal.geostore.cz/uap/ 

limit 

076 technologický objekt 
zásobování jinými 
produkty vč. ochr. pásma 

 Nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím 
nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí 
pro pohonné látky a ropu. 

ČEPRO, a.s., MERO, a.s. limit 

077 ropovod vč. ochranného 
pásma 

 Nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím 
nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí 
pro pohonné látky a ropu. Nařízení vlády č. 271/1994 Sb., 
kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu VÚC 
„Ropovod Ingolstadt“. 

MERO, a.s., MND, a.s. limit 

078 produktovod vč. 
ochranného pásma. 

 Nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím 
nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí 
pro pohonné látky a ropu. 

ČEPRO, a.s., limit 

079 technologický objekt 
zásobování teplem vč. 
ochranného pásma 

Např. výrobna tepla, předávací stanice, 
výměníková stanice a další. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), § 1 a § 46. 

Příloha č. 6 limit 

080 teplovod vč. ochranného 
pásma 

Zahrnuje zejména: 1. Dálkový teplovod a jeho 
anodového uzemnění; 2. primární teplovod a 
jeho anodového uzemnění. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), § 1 a § 46. 

Příloha č. 6 limit 

081 elektronické komunikační 
zařízení vč. ochranného 
pásma 

1. Elektronické komunikační zařízení veřejné 
komunikační sítě jako ústředna, resp. její 
vzdálená účastnická jednotka; 
2. elektronické komunikační zařízení 
neveřejné komunikační sítě; 
3. radiová zařízení (např. vysílače). 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 3, 100, 101, 102 a 103. 

Např.: MV, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
http://uup.czo2.com/ 
Radiokomunikace, a.s., ČD-Telematika, Vodafon, T-
mobile, ČEZnet, a.s., ČEPS, a.s., databáze ČTÚ 
„Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích“ 

limit 

082 komunikační vedení vč. 
ochranného pásma 

Zahrnuje zejména: 
1. komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě mezi elektronickým komunikačním 
zařízením veřejné komunikační sítě jako 
ústředna, resp. její vzdálená účastnická 
jednotka; 
2. komunikační vedení neveřejné komunikační 
sítě mezi elektronickým komunikačním 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 3, 100, 101, 102 a 103. 
 

Např.: MV, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
http://uup.czo2.com/ 
Radiokomunikace, a.s., 
Vodafon, T-mobile, ČD-Telematika, ČEZ, a.s., ČEPS, 
a.s., ČEPRO, a.s., ČEZnet, a.s., MERO, a.s., RWE 
Transgas, Net, s.r.o., databáze ČTÚ „Evidence 
podnikatelů v elektronických komunikacích“ 

limit 
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Význam pro 

územní 
plánování 

zařízením neveřejné komunikační sítě; 
3. radiové směrové spoje. 

083 jaderné zařízení 1. Jaderné zařízení (stavby a provozní celky, 
jejichž součástí je jaderný reaktor využívající 
štěpnou řetězovou reakci, zařízení pro výrobu, 
zpracování, skladování a ukládání jaderných 
materiálů); 2. úložiště nízko a středně 
aktivních odpadů (Např.: Dukovany, úložiště 
Richard Litoměřice, úložiště Bratrství 
Jáchymov, úložiště Hostím); 3. lokality pro 
hlubinná úložiště vysoce radioaktivních 
odpadů a vyhořelého jaderného paliva. 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 3, 17, 24, 25, 26. 

Např.: 
ad 1) ČEZ, a.s. – JEDU, JETE 
ad 2) Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) 
ad 3) Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) 

limit 

084 objekty nebo zařízení 
zařazené do skupiny A 
nebo B s umístěnými 
nebezpečnými látkami 

Objekty s ochrannými pásmy. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a 
o státní báňské správě, § 29 a § 31. 

Krajský úřad, Obvodní báňský úřad (provozy s výrobou a 
skladováním výbušnin) 

limit 

085 skládka odpadu vč. 
ochranného pásma 

1. skládka odpadu; 
2. skládka nebezpečného odpadu. 
Souhlas k provozování uděluje příslušný 
krajský úřad, v případě, že půjde o skládku 
nebezpečných odpadů, je souhlas udělen na 
dobu určitou, a to na 4 roky. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, §§ 4, 21, 
78, 79, 80. 

Vlastník skládky limit 

86 spalovna vč. ochranného 
pásma 

Provozovat zařízení k odstraňování odpadů 
lze pouze na základě rozhodnutí krajského 
úřadu. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, §§ 4, 14, 
19, 22, 23. 

Vlastník spalovny limit 

087 zařízení na odstraňování 
nebezpečného odpadu 
vč. ochranného pásma 

1. Jiné zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů – tato zařízení 
může provozovatel provozovat jen na základě 
rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen 
souhlas k provozování tohoto zařízení a 
souhlas s provozním řádem. Kolaudační 
rozhodnutí pro stavby, které jsou určené k 
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
odpadů není možné vydat bez rozhodnutí, 
kterým byl udělen souhlas k provozování 
takového zařízení.  2. Zařízení k odstraňování 
nebezpečného odpadu – k provozování 
takového zařízení musí být souhlas 
příslušného krajského úřadu. Pokud se bude 
jednat pouze o nakládání s nebezpečným 
odpadem, i k nakládání je třeba souhlas, a to 
tehdy, když původce bude nakládat s 
nebezpečným odpadem do 100 t/rok – 
souhlas uděluje příslušný obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, když množství 
nebezpečného odpadu bude větší jak 100 
t/rok, souhlas uděluje krajský úřad (pokud již 
na tuto činnost není udělen souhlas k 
provozování zařízení). 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 4 a § 14. 

Vlastník zařízení limit 

088 dálnice včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, §§ 2, 4, 30 až 33, 34 odst. 1, 2 
a § 35 odst. 1. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR limit 
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089 rychlostní silnice včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, §§ 2, 5, 30 až 33, 34 odst. 1, 2 
a § 35 odst. 1. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR limit 

090 silnice I. třídy včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, §§ 2, 5, 30 až 33, 34 odst. 1, 2 
a § 35 odst. 1. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR limit 

091 silnice II. třídy včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, §§ 2, 5, 30 až 33, 34 odst. 1, 2 
a § 35 odst. 1. 

krajský úřad limit 

092 silnice III. třídy včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, 2, 5, §§ 30 - 33, 34 odst. 1, 2 a 
§ 35 odst. 1. 

krajský úřad limit 

093 místní a účelové 
komunikace 

Budou sledovány pouze místní komunikace I. 
a II. třídy, jež mohou být v nezastavěném 
území nositelem ochranného pásma a tvoří 
zpravidla základní dopravní kostru obcí 
(rychlostní a sběrné místní komunikace s 
alespoň sběrnou funkcí), a účelové 
komunikace, spojující dvě a více obcí, mající 
vlastní pozemek a které jsou součástí 
schválených komplexních pozemkových 
úprav. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, §§ 2, 6, 7, 30 až 33, 34 odst. 
1, 2 a § 35 odst. 1. 

obec limit 

094 železniční celostátní 
včetně ochr. pásma 

--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 a § 9. Správa železniční dopravní cesty, ČD a.s. GŘ (především 
za elektronické komunikace) 

limit 

dráhy celostátní 
vybudované pro rychlost 
větší než 160 km/h včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, §§ 3, 8, 9. Správa železniční dopravní cesty, ČD a.s. GŘ (především 
za elektronické komunikace) 

limit 

095 železniční dráha 
regionální včetně ochr. 
pásma 

--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,  §§ 3, 8, 9. Správa železniční dopravní cesty, ČD a.s. GŘ (především 
za elektronické komunikace) 

limit 

096 koridor vysokorychlostní 
železniční trati 

--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 3a. Ministerstvo dopravy limit 

097 vlečka vč. ochr. pásma --- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, §§ 3, 8, 9. Drážní úřad, vlastník limit 
098 lanová dráha vč. ochr. 

pásma 
--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,§ 8 a § 9. vlastník limit 

099 speciální dráha včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,§§ 3, 8, 9. vlastník limit 

100 tramvajová dráha včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 a § 9. vlastník limit 

101 trolejbusová dráha včetně 
ochranného pásma 

--- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 a § 9. vlastník limit 

102 letiště včetně ochranných 
pásem 

--- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví…., §§ 2, 24, 25, 
37, 40 a 41. 

Ministerstvo dopravy: letiště Praha-Ruzyně, 
Ostatní letiště: vlastník - viz Příloha č. 7, 
Ministerstvo obrany (vojenská) 

limit 

103 letecká stavba včetně 
ochranných pásem 

--- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, §§ 2, 36, 37, 40 
a 41. 

Ministerstvo dopravy (civilní), Ministerstvo obrany 
(vojenská) 

limit 

104 vodní cesta Dozor vykonává MD a Státní plavební správa, 
o rozvoj se stará MD a Ředitelství vodních 
cest. 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, §§ 2 a  5 
a Příloha č. 2. 

Ministerstvo dopravy Informativní 
prvek 

105 hraniční přechod --- Sdělení Ministerstva vnitra č. 373/2008 Sb., o vyhlášení 
seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v 

Ministerstvo vnitra Nositel 
limitu 
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Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních 
hranic. 

106 cyklostezka, cyklotrasa , 
hipostezka a turistická 
stezka 

Zákon č. 13/1997 Sb o pozemních 
komunikacích 

(Zákon č. 13/1997 Sb, §12, odst 7 o pozemních 
komunikacích) Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je 
součástí té pozemní komunikace, na jejímž tělese je 
umístěn. Samostatná stezka pro cyklisty je podle své 
povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy, nebo 
účelovou komunikací. 

Klub českých turistů, tematické mapy, průzkum území 
úřad územního plánování obce s rozšířenou působností 

Informativní 
prvek 

107 
????? 

objekt důležitý pro obranu 
státu včetně ochranného 
pásma 

Za výstavbu, provoz a údržbu objektů 
důležitých pro obranu státu odpovídají 
ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 
O hranici ochranného pásma rozhoduje 
ministerstvo obrany. 

Zákon č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, §§ 6, 29, 44. 

Ministerstvo obrany limit 

108 vojenský újezd Újezdy se zřizují zákonem: vojenský újezd 
Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá. 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, § 30 a § 35 a Příloha č. 1až 6. 

Ministerstvo obrany limit 

109 vymezené zóny 
havarijního plánování 

Území v okolí objektu nebo zařízení, v němž 
krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií…, 
§§ 2, 18, 19. 
Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro 
vymezení zóny havarijního plánování… 

Krajský úřad limit 

Oblast v okolí jaderného zařízení nebo 
pracoviště, kde se nachází zdroj ionizujícího 
záření, v níž se uplatňují požadavky z hlediska 
havarijního plánování (vnější havarijní plán). 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, §§ 2, 3, 17, 24, 25, 26. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost limit 

110 objekt civilní ochrany Stavby civilní ochrany určené k ochraně 
obyvatelstva při mimořádných událostech – 
stálé úkryty civilní ochrany v souladu s 
centrální evidencí u HZS kraje. 
Stavby civilní ochrany určené k ochraně 
obyvatelstva při mimořádných událostech – 
vybudované improvizované úkryty v souladu s 
evidencí u obcí. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, §§ 2, 7, 10, 15. 
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva, §§ 18 až 22. 

Hasičský záchranný sbor kraje 
Obec 

Informativní 
prvek 

111 objekt požární ochrany Sklady a zařízení MV - GŘ HZS ČR. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, § 26 odst. 1. 

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského 
záchranného sboru ČR 

Nositel 
limitu 
 Požární stanice a zařízení HZS kraje. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, § 26 odst. 2. 
Hasičský záchranný sbor kraje 

112 objekt důležitý pro plnění 
úkolů Policie České 
republiky 

--- Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Ministerstvo vnitra a Krajské ředitelství policie příslušného 
kraje 

Nositel 
limitu 

113 ochranné pásmo hřbitova, 
krematoria 

Ochranné pásmo veřejného pohřebiště i 
krematoria činí nejméně 100 m. 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví…, § 12 a § 17. Stavební úřad limit 

114 jiná ochranná pásma Jde o územní rozhodnutí o ochranném pásmu. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), §§ 77, 83, 84, 86, 93, 
94. 

Stavební úřad limit 

115 ostatní veřejná 
infrastruktura 

Jde o veřejná prostranství, např. náměstí, 
parky. (Technická a dopravní infrastruktura a 
občanské vybavení jsou předmětem jiných 
sledovaných jevů.) 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), §§ 2, 43, 61. 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 34. 

obec s rozšířenou působností informativní 
prvek 

116 počet dokončených bytů k 
31.12. každého roku 

Počet a struktura dokončených bytů k 31.12. 
každého roku v obcích případně městských 
částech statutárních měst. 

--- ČSÚ informativní 
prvek 

117 zastavitelná plocha Vymezuje se v územním plánu nebo v 
zásadách územního rozvoje. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), § 2 a § 18. 

Úřad územního plánování, krajský úřad Informativní 
prvek 
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Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

118 jiné záměry Jedná se o veřejné i soukromé záměry změn v 
území, které nejsou součástí údajů o zemí dle 
§ 27 odst. 2 stavebního zákona. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), § 18 a § 26. 

Vlastní zjištění limit 

118a Veřejně prospěšné zájmy 
dle územního plánu 

(§ 2 odst. 1 písm. l zákona č. 183/2006 Sb.) 
veřejně prospěšnou stavbou stavba pro 
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo 
ochraně území obce, kraje nebo státu, 
vymezená ve vydané územně plánovací 
dokumentaci, 
(§ 2 odst. 1 písm. m zákona č. 183/2006 Sb.) 
veřejně prospěšným opatřením opatření 
nestavební povahy sloužící ke snižování 
ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně 
přírodního, kulturního a archeologického 
dědictví, vymezené ve vydané územně 
plánovací dokumentaci. 

Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu 
V rámci tohoto JDM budou sledovány především 
informace z územních plánů zpracovaných podle zákona 
183/2006 Sb. (nový stavební zákon), které již budou 
obsahovat informace o veřejně prospěšných stavbách, 
opatřeních a asanacích ve zde předpokládaných 
kategoriích a struktuře. 
 

Úřad územního plánování limit 

A118b veřejně prospěšné zájmy 
dle zásad územního 
rozvoje 

--- zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu 
"Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
územní opatření o asanaci území" nazýváme pro potřeby 
DMG ÚAP zkráceně "Veřejně prospěšné zájmy". 

Krajský úřad limit 

A118c územní rezervy dle 
územního plánu 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu vyhláška č.500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti 

Zákon č. 183/2006 Sb. § 43 odst. 1  
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území 
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; 
vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně 
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro 
veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 
opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro 
využití těchto ploch a koridorů. 
Vyhláška č. 500/2006 Sb. příloha č.7 část I. "Obsah 
územního plánu": 
(3) Grafická část územního plánu obsahuje 
a) výkres základního členění území obsahující vyznačení 
hranic řešeného území, zastavěného území, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů 
územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých bude 
uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo 
ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny 
regulačním plánem, 
b) Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, 
zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále 
koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou 
změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury, včetně 
vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou 
infrastrukturu, vymezení zastavěného území, 
zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů 
pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 
opatření a pro územní rezervy; v případě potřeby lze 

úřad územního plánování obce s rozšířenou působností limit 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, 2. úplná aktualizace (2012) ORP TELČ 
Příloha č.1 

Stránka 14 z 18 

 

Číslo 
jevu, 
část A 

Název jevu Komentář ke sledovanému jevu Odkaz na právní předpis definující jev Poskytovatel údaje o území obecně, příp. zdroj informací 
Význam pro 

územní 
plánování 

urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných 
výkresech, 

A118d územní rezervy dle zásad 
územního rozvoje 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu vyhláška č.500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti 

Zákon č. 183/2006 Sb. § 36 odst. 1  
(1) Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní 
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území 
kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu 
a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy 
nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně 
prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o 
možných variantách nebo alternativách změn v jejich 
využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy 
a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, 
jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, 
který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití (dále jen "územní rezerva"). Součástí 
zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a 
předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na 
životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle 
zásad územního rozvoje. 
Vyhláška č. 500/2006 Sb. příloha č.4 část I. "Obsah zásad 
územního rozvoje" 
(1) Textová část zásad územního rozvoje obsahuje 
koncepci rozvoje území kraje, určující základní požadavky 
na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve: 
d) zpřesnění vymezení ploch a koridorů [§ 32 odst. 1 
písm. d) stavebního zákona] vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, 
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv, 

 limit 

A118e nadmístní záměry ÚP v 
oblasti technické a 
dopravní infrastruktury 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu 

(§ 18 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.) Orgány územního 
plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 
(§ 31 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.) Politika územního 
rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a 
aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí 
schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními 
úřady a záměry na změny v území republikového 
významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci. 
(§ 27 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.) Územně analytické 
podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě 
průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou 
informace nebo data o stavu území, o právech, 
povinnostech a omezeních, která se váží k určité části 
území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo 
stavbě a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na 
základě právních předpisů a dále informace nebo data o 

 limit 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, 2. úplná aktualizace (2012) ORP TELČ 
Příloha č.1 

Stránka 15 z 18 
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Význam pro 

územní 
plánování 

záměrech na provedení změny v území; údaje o území 
zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, 
případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti 
(dále jen „údaje o území“)… 

A118f záměry ZÚR v oblasti 
technické a dopravní 
infrastruktury 

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu 

(§ 18 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.) Orgány územního 
plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 
(§ 31 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.) Politika územního 
rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a 
aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí 
schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními 
úřady a záměry na změny v území republikového 
významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci. 
(§ 27 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.) Územně analytické 
podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě 
průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou 
informace nebo data o stavu území, o právech, 
povinnostech a omezeních, která se váží k určité části 
území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo 
stavbě a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na 
základě právních předpisů a dále informace nebo data o 
záměrech na provedení změny v území; údaje o území 
zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, 
případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti 
(dále jen „údaje o území“)… 

Krajský úřad limit 

A118g významné oborové 
záměry dopravy 

zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon číslo 266/1994 Sb., o drahách ve znění 
pozdějších předpisů, zákon číslo 49/1997 Sb., 
o civilním letectví ve znění pozdějších 
předpisů, zákon číslo 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě 

--- Ministerstvo dopravy 
Ředitelství silnic a dálnic ČR – Studie silnice I/23 
Správa železniční dopravní cesty 
Státní plavební správa 

Informativní 
prvek 

A118h významné oborové 
záměry energetiky a 
spojů 

zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, §č odstavec 7 nařízení vlády číslo 
195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti 
obsahu územní energetické koncepce 

 

zákon číslo 406/2000 Sb., §4  
(5) Územní energetická koncepce obsahuje 
a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, 
b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, 
c) hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných 
energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a 
tepla, 
d) hodnocení využitelnosti energetického potenciálu 
komunálních odpadů1b), 
e) hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor 
z hospodárnějšího využití energie, 
f) řešení energetického hospodářství území včetně 
zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem 
koncepce. 
(6) K účasti na vypracování územní energetické koncepce 
si pořizovatel může vyžádat součinnost držitelů licence na 
podnikání v energetických odvětvích, dodavatelů tuhých a 

krajský úřad 
Státní energetická koncepce  
Územní energetické koncepce 

Informativní 
prvek 
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Význam pro 

územní 
plánování 

kapalných paliv a zpracovatelů komunálních odpadů, kteří 
podnikají na území, pro které se územní energetická 
koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů 
energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem 
vyzváni, pro vypracování územní energetické koncepce 
poskytnout bezúplatně v nutném rozsahu potřebné 
podklady a údaje; rozsah a lhůty pro poskytnutí podkladů 
a údajů stanoví prováděcí právní předpis  
(nařízení vlády číslo 195/2001 Sb., §2 odstavec 5)  
Řešení energetického hospodářství území obsahuje 
a) zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s 
podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a 
úspor energie a s ekonomickou efektivností při 
respektování státní energetické koncepce, regionálních 
omezujících podmínek a se zabezpečením spolehlivosti 
dodávek jednotlivých forem energie, 
b) formulaci variant technického řešení rozvoje místního 
energetického systému vedoucích k uspokojení 
požadavků definovaných prognózou vývoje energetické 
poptávky řešeného územního obvodu a požadavků na 
kvalitu ovzduší a ochranu klimatu. 

A118i významné oborové 
záměry zásobování 
vodou a kanalizace 

Zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

§4 (1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování 
a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své 
území nebo jeho část (dále jen "plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací"). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje 
koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně 
vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, 
uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci 
odkanalizování a čištění odpadních vod v daném 
územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné 
a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací pro sousedící území. 

Kraj Vysočina - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací informativní 
prvek 

A118j významné oborové 
záměry vodního 
hospodářství 

vyhláška číslo 142/2005 Sb., o plánování v 
oblasti vod 

 

(vyhláška číslo 142/2005 Sb., Příloha číslo 1 - Základní 
obsah Plánu hlavních povodí)  
D. Programy opatření k dosažení strategických cílů, 
vytčených zásad a principů, pro území České republiky, 
případně pro jednotlivá hlavní povodí, obsahující 
zejména: 
1. návrhy ekonomických nástrojů a opatření na podporu 
veřejných zájmů podle §23 zákona, 
2. zásadní technická opatření doplňující 
vodohospodářskou infrastrukturu, s významem nebo s 
účinkem přesahujícím územní obvody krajů nebo oblasti 
povodí [...] (vyhláška číslo 142/2005 Sb., Příloha číslo 2 - 
Základní obsah plánů oblastí povodí)  
B.3. Opatření k uspokojení požadavků na užívání vod 
(výhledového stavu) 
B.3.1. Opatření pro povrchové vody 
B.3.2. Opatření pro podzemní vody 
C.4. Programy opatření k dosažení cílů ochrany vod jako 
složky životního prostředí 
C.4.1. Opatření vyvolaná požadavky právních předpisů 
ES v oblasti životního prostředí 

Plán hlavních povodí, plány oblastí povodí Informativní 
prvek 
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Význam pro 

územní 
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C.4.2. Opatření uplatněná pro vody užívané nebo které se 
budou využívat pro odběr vody určené pro lidskou 
spotřebu 
C.4.3. Opatření vyplývající z vodohospodářské bilance 
výhledového stavu množství a jakosti povrchových a 
podzemních vod 
C.4.4. Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání vod 
včetně odůvodnění případných výjimek 
C.4.5. Opatření k zamezení přímému vypouštění do 
podzemních vod s uvedením případů povoleného 
vypouštění 
C.4.6. Opatření k omezování vypouštění znečištění 
z bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav 
vod 
C.4.7. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu 
zvlášť nebezpečných látek do vod 
C.4.8. Opatření k prevenci a snížení dopadu případů 
havarijního znečištění 
C.4.9. Opatření u vodních útvarů, u nichž je 
nepravděpodobné dosažení cílů ochrany vod jako složky 
životního prostředí 
C.4.10. Doplňující opatření nezbytná pro splnění přijatých 
cílů ochrany vod jako složky životního prostředí 
C.4.11. Příspěvek ke snížení znečištění mořských vod 
C.4.12. Opatření k aplikaci principu "znečišťovatel platí" 
D.2. Cíle ochrany před negativními dopady extrémních 
hydrologických situací a pro zlepšování vodního režimu 
krajiny 
D.2.1. Prevence před povodněmi 
D.2.2. Prevence negativních důsledků suchých období 
D.2.3. Cíle pro zlepšování stavu vodního režimu krajiny 
D.3. Extrémní odtokové situace a jejich důsledky 
D.3.1. Historické povodně a území rozlivů povodní 
D.3.2. Nebezpečí výskytu povodní a možné škody včetně 
map povodňových rizik 
D.3.3. Historická období sucha a jejich důsledky 
D.3.4. Nebezpečí výskytu období sucha a možné škody 
D.4. Opatření na ochranu území před extrémními vodními 
stavy 
D.4.1. Kapacity koryt vodních toků 
D.4.2. Záplavová území 
D.4.3. Území určená k rozlivům povodní 
D.4.4. Území chráněná před povodněmi 
D.4.5. Opatření na omezení negativních účinků povodní 
D.4.6. Opatření ke splnění přijatých cílů ochrany před 
povodněmi 
D.4.7. Zabezpečenost užívání vod v období sucha 
D.5. Vodní toky a příbřežní zóna 
D.5.1. Vymezení sítě sledovaných vodních toků 
D.5.2. Koryta vodních toků 
D.5.3. Příbřežní zóna a břehové a doprovodné porosty 
D.5.4. Možnost přístupu k hladině vody 

A118k Ostatní jiné záměry Ostatní záměry, které nejsou podchyceny v --- Např. územní rozhodnutí,,… informativní 
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jiných datech ÚAP prvek 
A119 Další dostupné informace    xxx 
A119a Mezinárodně chráněné 

mokřady dle Ramsarské 
úmluvy 

Convention on wetlands of International 
Importance, tzv. Ramsarská úmluva (1971)ČR 
: zákon č. 396/1990 Sb 

Ramsarská úmluva 
Úmluva o ochraně mokřadů mezinárodního významu (angl. Convention on wetlands of International Importance, tzv. 
Ramsarská úmluva) byla dojednána v roce 1971 ve městě Ramsar v Íránu. Hlavním cílem úmluvy je ochrana 
ekologických funkcí mokřadů, jako regulátorů vodního režimu v krajině, stanovišť typických organismů (zejména 
vodního ptactva) a krajinných celků s vysokou kulturní, vědeckou, hospodářskou a rekreační hodnotou. Signatáři jsou 
povinni vyhledávat, registrovat a chránit taková území, podporovat zde výzkum a udržitelný rozvoj a vzájemně se o 
záležitostech týkajících se mokřadů informovat. 
ČSFR přistoupila k úmluvě v roce 1990, zákonem č. 396/1990 Sb. Kontaktním místem v ČR je odbor mezinárodní 
ochrany biodiverzity MŽP. V roce 1993 byl ustanoven Český ramsarský výbor, který je koordinačním a poradním 
orgánem MŽP. 
Obsah úmluvy  
Každá smluvní strana určí na svém území alespoň jednu chráněnou oblast, která bude zařazena do Seznamu 
mezinárodně významných mokřadů. Vybírají se na základě svého mezinárodního významu z hlediska ekologie, 
botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. V prvé řadě se zařazují takové, které mají mezinárodní význam pro 
vodní ptactvo v jakémkoli ročním období. Smluvní strany plánují a uskutečňují své záměry tak, aby podporovaly 
zachování mokřadů v seznamu a pokud je to možné, rozumně využívaly ostatních mokřadů na svém území. K ochraně 
mokřadů zřizují mokřadní chráněná území. Zrušit nebo omezit území můžou z naléhavých státních zájmů a měly by 
vytvořit náhradní chráněné území. Smluvní strany podporují výzkum a výměnu údajů o mokřadech, snaží se zvyšovat 
stavy vodního ptactva, spolupracují mezi sebou. Svolávají v případě potřeby konference. Členem se může stát každý 
člen OSN nebo člen Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo strana Statutu Mezinárodního soudního dvora. 
Úmluva má platnost neomezenou dobu. Po pěti letech lze smlouvu vypovědět. 
viz také http://www.enviwiki.cz 

limit 

A119b Migračně významná 
území 

--- Tento údaj o území tvoří podkladový materiál pro ochranu 
průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy, především 
velké savce. Základem pro jeho vytvoření jsou data o 
výskytu a migracích losa evropského, rysa ostrovida, vlka 
obecného a medvěda hnědého na území ČR (jejichž 
nároky pokrývají rovněž potřeby ostatních živočichů do 
velikosti jelena) a struktura krajiny s důrazem na přírodně 
zachovalá území s vyšší lesnatostí. Výstupem je mapa 
migračně významného území, ve kterém by měla být 
zohledněna problematika migrace volně žijících živočichů 
v procesu územního plánování, tj. mělo by být zajištěno 
zachování migrační prostupnosti krajiny a omezeno 
takové využití území (včetně umísťování staveb), které by 
bránilo volnému pohybu zvěře. V místech výskytu a 
migrace uvedených zvláště chráněných živočichů je 
omezení migrační prostupnosti území škodlivým zásahem 
do jejich přirozeného vývoje ve smyslu § 50 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb. 

--- limit 

 


