Vážení kolegové,
Asociace pro urbanismus a územní plánování byla vyzvána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ke zpracování
průzkumu o názorech odborné veřejnosti na sledované jevy uvedené v příloze č. 1 A a B k vyhlášce č. 500/2006
Sb., ve znění vyhlášky 458/2012 Sb.
Výsledky ankety mají být využity jako jeden z podkladů pro metodickou činnost MMR v rámci 3. úplné
aktualizace územně analytických podkladů obcí a krajů.
Anketa se zaměřuje zejména na zjištění:



problémů s poskytováním sledovaných jevů, popřípadě jejich příčin
nedostatků s kvalitou a využitelností sledovaných jevů

Dotazníky se také částečně dotýkají dalších částí ÚAP tj. vyhodnocení podkladů pro udržitelný rozvoj,
vyhodnocení udržitelného rozvoje a formulace úkolů pro územní plánování. Na jejich přípravě se podílela
pracovní skupina členů AUÚP ve složení Vladimír Mackovič, Vlasta Poláčková, Jindřich Poláček, Romana
Vačkářová, Jaroslav Haluza. Technické zabezpečení zajistila Věra Janíková.
Cílem šetření je zjistit problémy, podněty, nedostatky, deficity apod., které lze pro úroveň ČR zobecnit na
základě četnosti jejich výskytu, opakování se či jejich závažnosti pro řešení územních plánů. S ohledem na tento
cíl přistupujte prosím k vašim odpovědím a případným textovým komentářům. Snazší pak bude jejich následné
vyhodnocení a zobecnění. Předpokládáme proto, že již vaše odpovědi na jednotlivé anketní otázky budou
obsahovat určitou míru zobecnění, která vyplyne ze širšího spektra vašich osobních zkušeností s ÚAP. Uvítáme,
pokud k vyplnění dotazníků vyzvete i další kolegy z Vašich pracovišť bez ohledu na členství v AUÚP. Dle svých
profesních zkušeností můžete vyplnit dotazník k ÚAP obcí, případně i krajů.
Doufáme, že Asociace pro urbanismus a územní plánování, respektive její členská základna, zvedne se ctí
„rukavici hozenou MMR“. V průvodním dopise objednávky je totiž uvedeno, že se MMR setkává s neadresnými
a nekonkrétními výhradami členů AUÚP ke sledovaným jevům v ÚAP. Objednáním anketního šetření učinilo
MMR vstřícný krok a poskytlo nám prostor pro zjištění a formulaci adresných názorů odborné veřejnosti.
Pokud kromě odpovědí na otázky v dotaznících cítíte potřebu sdělit nám i své další poznatky a podněty
související s tématem ÚAP, uveďte je v samostatném souboru, který odešlete e-mailem na adresu tajemnice
asociace (zuzana.hrochova@volny.cz) do 12.11.2013. Prosíme uveďte, zda souhlasíte s uveřejněním Vašich
podnětů na webových stránkách asociace.
Za vyplnění dotazníků Vám předem děkujeme. Věříme, že výsledky ankety budou dostatečně reprezentativní
(závisí zejména na počtu respondentů) a budou obsahovat adresné a konkrétní podněty, která bude možné
uplatnit již při 3. úplné aktualizaci ÚAP. O výsledcích ankety Vás budeme informovat na webových stránkách
AUÚP.
Odkazy na dotazníky naleznete také v informačním e-mailu a na stránkách AUÚP www.urbanismus.cz.
Závěrem shrnutí základních informací k dotazníkům:
1.
2.
3.
4.

Odkazy: http://www.obec.vyplnto.cz/ a http://www.kraj.vyplnto.cz/
Dotazníky je možné vyplnit do 12.11.2013 do 24 hod.
Dotazníky jsou anonymní
Můžete vyplnit jeden, nebo oba dotazníky (jeden k ÚAP obcí a jeden k ÚAP krajů)
V Praze dne 31.10.2013
Za předsednictvo Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Vladimír Mackovič a Vlasta Poláčková

