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25. výročí existence Ústavu územního rozvoje, o.s.s. – dotazník na uživatele výstupů 

činnosti ÚÚR   

 

Vážení, 

v letošním roce uplynulo 25 let ode dne 1. září 1994, kdy byl rozhodnutím tehdejšího ministra 

hospodářství České republiky založen Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně (dále jen 

„ÚÚR“)., V roce vzniku měl ÚÚR 55 zaměstnanců, v souvislosti s organizačními změnami byl 

v r. 1995 upraven počet pracovníků na 49; k 1. 9. 2014 měl ÚÚR 30 zaměstnanců, v letošním 

roce má zaměstnanců 15. I přes snižování počtu pracovníků ÚÚR trvale plní řadu úkolů, které 

jsou členěny na Stálé činnosti, Tematické úkoly a Publikace. Podrobnější přehled činností 

poskytují např.: 

 publikace „ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 1994-2014“, mimořádnou přílohu časopisu 

č.5/2014 http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2014/2014-

05/uur-20let-oprava.pdf 

 výroční zprávy ÚÚR za roky 1999 – 2018, viz https://www.uur.cz/default.asp?ID=9  

ÚÚR zabezpečuje úkoly zejména: 

– uložené stavebním zákonem (např. vedení evidence územně plánovací činnosti; 

provozování systému stavebně technické prevence; řešení koncepčních otázek teorie 

a praxe v oboru územního plánování, urbanismu a architektury; zpracování Politiky 

územního rozvoje ČR a jejich aktualizací) 

– uložené usneseními vlády (spolupráce na plnění úkolů stanovených v Politice územního 

rozvoje ČR, včetně potřebných územně plánovacích podkladů; spolupráce na plnění 

úkolů stanovených v Politice architektury a stavební kultury ČR; zpracování podkladů pro 

Analýzu stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu) 

– vyplývajících z mezinárodních závazků (např. národní kontaktní místo programu ESPON) 

http://www.mmr.cz/
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2014/2014-05/uur-20let-oprava.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2014/2014-05/uur-20let-oprava.pdf
https://www.uur.cz/default.asp?ID=9
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– informační metodická pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím 

a jejich sdružením, uloženou kompetenčním zákonem1, 

 

Dále ÚÚR zajišťuje činnosti, které lze charakterizovat jako podpůrné pro orgány veřejné správy, 

a to zejména: 

– Konzultační středisko ke stavebnímu právu a podporu metodické činnosti 

– Portál územního plánování včetně aplikací, které jsou určeny pro vybrané instituce, 

pracovníky státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost v rámci omezeného 

přístupu s heslem (např. materiály z porad OÚP MMR s krajskými úřady a MHMP) 

– Pravidelně aktualizované internetové příručky pro pomoc a poskytování potřebných 

informací ve státní správě, samosprávě a odborné i laické veřejnosti – Limity využití 

území, Dotčené orgány v procesu územního plánování, Principy a pravidla územního 

plánování, Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí 

- Přípravu odborných publikací ve vazbě na úkoly z Politiky architektury a stavební kultury 

ČR jako např. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, Charakter a 

struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

aneb jak udělat veřejný prostor dobře 

– Slovník územního rozvoje 

– Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj včetně dvou pravidelných příloh 

Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a mimořádných monotematických příloh 

(např. sborníky z konferencí AUÚP) 

– Provoz odborné knihovny pro potřeby odborné veřejnosti 

Internetové stránky Ústavu územního rozvoje www.uur.cz jsou zaregistrovány v TOPlistu 

v kategorii Státní správa a pohybují se kolem 10. místa. Stránky navštívilo v roce 2018 celkem 

248 515 návštěvníků, tj. průměrně 681 návštěvníků za den (včetně státních svátků a víkendů). 

Nejvíce využívány jsou stránky Portálu územního plánování, Evidence územně plánovací činnosti 

a Konzultačního střediska.  

Uvedené činnosti, které ÚÚR dlouhodobě zajišťuje, neslouží pouze potřebám MMR, jakožto 

zřizovatele ÚÚR. Jejich výstupy jsou určeny veřejné správě, zejména krajským úřadům, úřadům 

územního plánování a stavebním úřadům, a také obcím a odborné veřejnosti – projektantům, 

pedagogům vysokých škol, studujícím, Stejně tak jsou určeny i široké veřejnosti, která má zájem 

se orientovat např. v územním plánování, činnosti stavebních úřadů, v  otázkách územního 

rozvoje a regionální politiky.  

V zájmu dalšího zkvalitnění činnosti ÚÚR se na vás proto obracíme s žádostí o zodpovězení níže 

uvedených otázek, které budou důležitou zpětnou vazbou pro MMR při usměrňování činnosti 

ÚÚR.  

Hodnocení vybraných činností/aplikací/výstupů ÚÚR je možné provést v rámci dotazníku, který 

naleznete na tomto odkazu: 

https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Uzemni-planovani/Hodnoceni-

spokojenosti-s-cinnostmi-UUR-(1). 

Vaše vyjádření prosím proveďte v termínu do 7. 10. 2019.  

                                                      
1 Zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ust. § 14 odst. 3  

http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/urbanisticke-zasady-a-principy/urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-verze-2019-18072019.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-architektury/implementace/tema3/publikace-charakter-a-struktura-venkovskych-sidel-02-2018-2-aktualizovane.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-architektury/implementace/tema3/publikace-charakter-a-struktura-venkovskych-sidel-02-2018-2-aktualizovane.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-architektury/implementace/tema2/PA-implementace-2-2-3-2019-03-11.pdf
http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/politika-architektury/implementace/tema2/PA-implementace-2-2-3-2019-03-11.pdf
http://www.uur.cz/
https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Uzemni-planovani/Hodnoceni-spokojenosti-s-cinnostmi-UUR-(1)
https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Uzemni-planovani/Hodnoceni-spokojenosti-s-cinnostmi-UUR-(1)
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Předem Vám děkujeme za Váš čas a zpětnou vazbu k hodnocení činnosti ÚÚR, která bude 

využita v rámci nastavení další činnosti této instituce. 

 

S pozdravem 

Ing. Roman Vodný, Ph.D. 

ředitel odboru územního plánování 
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Rozdělovník: 

 Kancelář ČKA – Praha, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1, IDDS: x6gaeud 

 Kancelář ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2, IDDS: fu6by8f 

 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR,  z. s., Thákurova 7,160 00 Praha 6 

 Česká společnost pro stavební právo, Václavské náměstí 31,110 00, Praha 1, IDDS: gupmuv3 

 Fakulta stavební, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských 

partyzánů 1580/3,160 00 Praha 6 – Dejvice, IDDS: p83j9ee 

 Fakulta stavební, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 

601 90 Brno, IDDS: yb9j9by 

 Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 

1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, IDDS: d3kj88v 

 Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 

Liberec 1, IDDS: td7j9ft 

 Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 

Praha – Suchdol, IDDS: 3hdj9cb 

 Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2762/22, 301 00 Plzeň, 

IDDS: zqfj9hj 

 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2, IDDS: piyj9b4 

 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, IDDS: 85ij9bs 

 Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Dejvice, 160 80 Praha, IDDS: syd69w9 

 Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, IDDS: pf6k6c3 

 Národní památkový ústav, Hroznová 82/14, 603 00 Brno, IDDS: 2cy8h6t 

 

 

 

Na vědomí: 

 Odbor stavebního řádu MMR 
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