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Územně analytické podklady

V souvislosti s novým stavebním zákonem a novým pojetím územního  řízení,  jsou  stavební  úřady  povinny
vycházet  ze  zpracovaných  územních,  popř.  regulačních  plánů  územních  celků  (obcí,  krajů).  Za  tímto
účelem jsou zákonem definováni poskytovatelé územně analytických podkladů, na jejichž  základě  se  tyto
plány zpracovávají a ve dvouletých intervalech také aktualizují.  Jedním z mnoha poskytovatelů  podkladů  je
také  Povodí  Labe,  státní  podnik,  a  to  ve vybraných  tématech  týkajících  se  jeho  činnosti.  Termín  předání
podkladů je zákonem stanoven bez ohledu na současný stav územních plánů do 30.9.2007. 

Územní  plány  jsou  zpracovávány  na  základě  §  18  a  násl.  stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.
Tímto koncepčním  materiálem  jsou  stavební  úřady  vázány  při  své  činnosti  (vydávání  územně  plánovací
informace,  územní  souhlas,  atp.),  proto  je  důležité  pohlídat  si  tímto  způsobem  další  možnosti  vývoje
území  v naší  působnosti.  Jednotlivá  témata  jsou  definována  ve  vyhlášce  č. 501/2006  Sb.,  o  obecných
požadavcích na využívání  území  a poskytované  podklady  jsou  upřesněny  ve vyhlášce  č.  500/2006 Sb.,  o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  a  způsobu  evidence územně plánovací
činnosti.

Proto budeme poskytovat údaje k následujícím bodům přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.:
48.  –  údaje  o  vodních  nádrží  v našem  majetku.  Zde  půjde  o  vymezení  celého  vodního  díla,  tj.  ploch
zahrnujících  hráz  a nádrž  po max.  zátopu,  jakož  i  příslušenství  (funkční  objekty)  umístěné  mimo  vlastní
nádrž  a hráz  (převody vody,  odvodnění,  manipulační  plochy,…),  a to  v celém rozsahu  VD  bez  ohledu  na
současný stav majetkoprávního vypořádání (vlastnictví) pozemků.

53. – území zvláštní povodně pod VD 

54. – informace o objektech a zařízeních protipovodňové ochrany (dále jen PPO) v našem majetku. Těmito
objekty a zařízeními se rozumí zejména ochranné hráze a hrázové propusti,  pov.  uzávěry,  navýšené zdi  a
podezdívky  vybudované  pro  ochranu  před  povodněmi,  rovněž  poldry,  průlehy  a  jiné  speciální  objekty
umístěné mimo koryto. Úpravy koryt za účelem zvýšení kapacity bez navýšení nábřežních zdí nad přilehlý
terén předmětem předávaných dat nebudou.  
Zde  mohou  nastat  případy,  že  lze  vymezit  umístění  PPO  celými  parcelami,  nebo  PPO  vlastní  parcelu
nemá.  U nově  pořízených  staveb  je  třeba  jejich  polohopis  předávat  vždy  v digitální  formě  v souřadnicích
JTSK  (viz ustanovení  §  27  stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.).  U  staveb  pořízených  před  účinností
stavebního  zákona,  kdy  není  umístění  objektu  možno  jednoznačně  vymezit  samostatnými  parcelami  a
není k dispozici zaměření stavby, je třeba vycházet z dokumentace či pasportu stavby, popř. určit  polygon
(uzavřený okruh bodů) vymezující PPO. Proto bude potřeba  v návaznosti  na prováděnou kontrolu  evidence
ochranných  hrází  vymezit  i  umístění  PPO  a  předat  alespoň  tzv.  technickou  mapu  –  zákres  stavby  do
katastrální mapy, popř. do mapy 1: 5000 (výjimečně do mapy 1 : 10 000).

71.  – výroba elektřiny  včetně ochranného pásma,  tj.  MVE  v našem majetku.  Do technické  mapy  provést
zákres  umístění  jak  budovy  MVE,  tak  příslušenství,  tedy  přívodního  a  odpadního  kanálu,  vyrovnávací
komory, trasy vyvedení výkonu do sítě atp., včetně soupisu dotčených pozemků.

81.  a  82.  elektronické  komunikační  zařízení  včetně  ochranného  pásma  a  komunikační  vedení  včetně
ochranného pásma – údaje  o radarech,  vysílačích,  převaděčích a  vedeních  i  neveřejných  komunikačních
sítí, tj. i majetku Povodí Labe. 

93. – místní a účelové komunikace, tj. přístupové cesty v našem majetku k našim objektům



Z hlediska  správy  toku  je  třeba  postarat  se  i  do  budoucna  o  přístupy  k vodním  tokům  a  vodním  dílům  v
naší  správě.  Především  v případech,  kdy  pozemky  přístupových  cest  nejsou  v katastru  nemovitostí
evidovány jako  komunikace  a nejsou  majetkem,  s nímž  má právo hospodařit  Povodí  Labe,  státní  podnik,
by  bylo  vhodné  zajistit  ochranu  našich  práv  přístupu  a  příjezdu  nejen  obecným  odkazem  na  zákon  o
vodách,  ale  i  konkrétně  v územním  plánu.  Podle  metodického  návodu  k dopravní  infrastruktuře  se  pro
územně analytické podklady v územním plánu účelové komunikace evidují pouze  v případech,  že  spojují  2
a více obcí,  mají  vlastní  pozemek  nebo jsou  součástí  schválených  pozemkových  úprav.  V případě,  že  je
cesta,  kterou  máme  jako  naši  stavbu  (v  evidenci  majetku),  ale  není  majetkoprávně  vypořádán  vztah  k
pozemku,  pak  je  nutno  alespoň  do  územního  plánu  tuto  skutečnost  uvést  a  dodatečně  právní  vztah
k pozemku  upravit.  V případě  přístupových  cest,  které  nemáme  v majetku  ani  jako  stavbu,  ani  jako
pozemek,  poskytovatelem  údajů  nejsme,  i když  je  využíváme.  Zde  je  třeba  územní  plán  pohlídat  a
zejména v intravilánech  obcí  prošetřit,  zda  námi  v současnosti  využívané přístupové  cesty  jsou  skutečně
v katastru  nemovitostí  evidovány  jako  komunikace,  tj.  pozemek  je  evidován  s druhem  komunikace  a  je
v majetku  obce,  resp.  jde  o veřejné  prostranství.  Pokud  tomu  tak  není,  pak  by  se  mohlo  stát,  že
v územním  plánu  by  takový  pozemek  mohl  být  v územním  plánu  určen  k zastavění  a  my  bychom  již
neměli možnost zabránit zániku přístupové cesty k toku.  To se  netýká  případů,  kdy  máme právo přístupu
a  průjezdu  dostatečně  ošetřeno  smlouvou  o věcném  břemeni.  V extravilánu  je  možnost  výstavby
omezena, proto by zde k zániku přístupových míst k vodním tokům a našim objektům docházet nemělo.
K tomu  doplňujeme  z  vyhlášky  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území  č.  501/2006  Sb.  citaci
ustanovení  §  3  odst.  5  stanoví:  „Obecným  požadavkem  na  vymezování  ploch  je  vytvářet  a  chránit
bezpečně  přístupná  veřejná  prostranství1)  v  zastavěném  území  a  v  zastavitelných  plochách,  chránit
stávající  cesty  umožňující  bezpečný  průchod  krajinou  a  vytvářet  nové  cesty,  je-li  to  nezbytné.“  Územní
plán tedy určí, které cesty jsou veřejně přístupné, k ostatním je třeba mít upraven vztah smluvně.

V případech  vodních  cest  (bod  104.),  které  jsou  vymezeny  zákonem  č.  114/1995  Sb.,  o vnitrozemské
plavbě,  bude  vymezení  vodní  cesty  zpracovávat  a  předávat  Ministerstvo  dopravy,  popř.  jeho  podřízené
složky.  Povodí  Labe  jako  správce  vodní  cesty  nebude  poskytovatelem  údajů.  Přestože  jsou  potahové
stezky součástí vodní cesty, považujeme za nutné provést jejich vymezení samostatně ve smyslu bodu 93
.

Upozorňujeme,  že  v případech,  kdy  je  naše technická  infrastruktura,  tj.  vodovodní,  plynová či  el.  přípojka
ke  vzdálenému  objektu  (např.  měrné  stanici,  vodnímu  dílu,  budově),  vedena  po  cizích  pozemcích  bez
zabezpečení  smlouvou  o  věcném  břemeni  jako  věcného  práva  evidovaného  v katastru  nemovitostí  (tj.
historické  záležitosti),  pak  je  potřeba  zajistit  předání  informace  o  existenci  naší  technické  infrastruktury
kvůli  zajištění  její  ochrany.  Obdobně se  toto  týká  i  delších  zakrytých  profilů  vodních toků  v naší  správě a
zakrytých náhonů a odpadů v našem majetku, které nejsou  ve stávající  mapě KN,  popř.  státní  či  základní
mapě  zakresleny,  nebo  jsou  zde  zakresleny  odchylně  od  skutečného  stavu.  Půjde  o  údaje  předávané
podle bodu 119.  

V případě záměrů  výstavby  (nová  VD,  PPO,  revitalizace,  …)  lze  tato  data  poskytnout  jako  podklad  pro
zpracování územního plánu dle bodu 118.

V rámci  principu  bezodkladnosti  (§  27  SZ)  je  třeba  nejpozději  do  30.  9.  2007  (§  185  SZ)  předat  údaje
obcím s rozšířenou  působností,  což  je  v našem vlastním zájmu,  aby  mohla  být  v rámci  územního  (popř.
regulačního) plánu hájena naše práva. Proto Vás žádáme  o součinnost  na  přípravě  dat,  která  budou
předmětem předání úřadům územního plánování. Data by  měla  být  předávána přednostně  v digitální
podobě.  Za  tímto  účelem  je  připravována  nová  intranetová  aplikace,  která  bude  umožňovat  zadávání,
správu a aktualizaci  databáze  územně  analytických  podkladů,  jejíž  zprovoznění  předpokládáme  k  1.  8.
2006.  Současně  předpokládáme  využití  vzdáleného  přístupu  formou  internetového  odkazu,  čímž  budou
připravené informace pro úřady územního plánování zpřístupněny ke stažení.

Konkrétně se bude jednat o zajištění podkladů v tomto rozsahu:
- je-li  k dispozici  dokumentace  skutečného  provedení  stavby,  geometrický  plán  nebo  zaměření

skutečného provedení stavby (v souřad. systému JTSK), pak zajistit zdrojová digitální data 
- nejsou-li taková data (zejména u starších objektů) k dispozici, pak podrobnou situaci z dokumentace

stavby oskenovat, event. papírovou kopii zaslat na OINF
- není-li k dispozici dokumentace ani žádný z výše uvedených podkladů, pak provést zákres stavby do

katastrální  mapy  (popř.  1  :  5000,  výjimečně  1 :  10 000)  a  tuto  „technickou  mapu“  oskenovat,  event.
papírovou kopii zaslat na OINF

- současně  vždy  ke  konkrétnímu  dokumentu  doplnit  základní  údaje  v rozsahu  dle  tabulky  uvedené
v příloze včetně soupisu pozemků, na nichž  se  předmětná  stavba nachází  (tato  data  budou zadávána
přímo do výše uvedené intranetové aplikace



Podklady budou zajišťovat:

- bod  48.  nádrže  -  OTPČ  ve  spolupráci  se  závody  podle  konkrétní  situace,  rozsah  požadavků  na
podklady od závodů bude upřesněn dodatečně

- bod 53.  zvl. povodeň - OPVZ

- bod  54.  PPO  -  OTPČ  +  závody:  Je-li  v provozních  řádech  ochranných  hrází  obsažena  katastrální
mapa  se  zákresem  a  soupis  pozemků  hráze,  budou  tyto  použity  pro  ÚAP.  Osobou  pověřenou  ke
kompletaci těchto podkladů je ing. Petržilka. 
V případech ostatních stávajících  protipovodňových opatření  bude zpracovatelem dat  závod.  U nových
hrází  a  poldrů  postavených  po  roce  2001  předpokládáme  existenci  zaměření  celého  vodního  díla
včetně  zátopy  (dle  geodetické  OS)  a  soupis  pozemků  hráze  i  zátopy  v dokumentaci  skutečného
provedení stavby.  

- bod 71.  MVE  -  OTPČ +  závody:  k zaslanému  soupisu  doplnit  údaje  dle  výše uvedeného rozsahu  a
podle dohody s ing. Diveckou jako kontaktní osobou 

- body 81. a 82. elektronická zařízení a komunikace - OTPČ a OINF

- body 93.  a 119.  přístupové cesty,  potahové stezky  a technická  infrastruktura  -  příprava podkladů  je
plně v kompetenci závodů 

Nové záměry výstavby pro zajištění územní ochrany jejich  umístění  budou poskytovány  v rámci  bodu 118.
s tím,  že  pro  záměry  akcí  data  zajišťují  k plánovaným  akcím  PPO  dle  bodu  54.  OPVZ,  k plánovaným
akcím MVE dle bodu 71. OTPČ a k plánované výstavbě cest dle bodu 93. závody.   

Podklady  je  potřeba  připravit  a  zadat  do  aplikace  nejpozději  do  31.  8.  2007  s tím,  že  v průběhu
září již budou pouze korigovány nesoulady, opravována chybná data a doplňovány složitější  případy.  Zcela
výjimečně lze pro konkrétní dohodnuté případy přílohy zadat později. Následná aktualizace  dat  a zadávání
nových staveb bude prováděno průběžně. Pro potřeby zajištění editačních práv k připravované aplikaci  Vás
žádáme  o  určení  kontaktních  osob  na  jednotlivých  závodech,  které  budou  zajišťovat  výše  uvedené
podklady.  
Kontaktní  osobou  z hlediska  obsahové  náplně  je  za  OTPČ  ing.  Divecká,  s níž  je  možno  konzultovat
konkrétní  problémy.  Nejčastější  dotazy  budou  projednány  i  v rámci  porady  vedoucích  provozních
pracovníků dne 24. 7. 2007.
Kontaktní osobou z hlediska intranetové aplikace je ing. Pavel Staněk.
Kontaktní osobou za OPVZ a ve vztahu k úřadům územního plánování je Mgr. Darina Šitinová.

Ing. Pavel Řehák 
vedoucí odboru
technickoprovozní činnosti

Příloha
příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – A) seznam sledovaných jevů
příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – vzor pasportu, oddíl I. a II.
tabulky rozsahu předávaných dat
seznam MVE (e-mail)Rozdělovník
závod 1 – ing. Kremsová
závod 2 – ing. Michalovich
závod 3 – p. Rydl
závod 4 – ing. Feygl
závod 5 – ing. Cvrk

Na vědomí
OPVZ – Mgr. Šitinová



OINF – Ing. Staněk
OIČ
ŘPSP


