Pozměňovací návrh
poslankyně Heleny Langšádlové
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
sněmovní tisk 927/0
1. V části první čl. I se za bod 38 vkládá nový bod, který zní:
„X. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámky pod čarou č. 68 zní:
„§ 20a
Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění územně
plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se vyhotovuje
rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68).
___________________
68)

§ 3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.“.“.

2. V části první čl. I bodě 281 v § 165 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , jemuž
se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném
formátu68)“.

Úplné znění s přehledem navrhovaných změn
§ 20a
Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění územně
plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se vyhotovuje
rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68).
___________________
68)

§ 3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.“.“.

§ 165 odstavec 1
(1) Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel u
obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je , regulační plán a jejich
změny, včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byly
pořízeny; územní plán, regulační plán a úplné znění této územně plánovací dokumentace
po vydání její změny opatřené záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu
územního plánování a krajskému úřadu , jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68).

Odůvodnění
Územně plánovací dokumentace obsahují prostorové informace, které předurčují budoucí
využití území. Tím naplňuje některé cíle uvedené v Evropské úmluvě o krajině (13/2005
Sb.m.s.).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové
informace (INSPIRE) v Evropském společenství předpokládá sdílení prostorových informací
o budoucím využití území.
Pro sdílení a další zpracování informací o předpokládaném budoucím využití území, které
stanoví územně plánovací dokumentace, je nezbytné, aby tyto informace měla veřejná správa
k dispozici i ve formátu, který bude umožňovat jejich jednoduché zpracování. Proto je
navrhováno, aby byla stanovena povinnost zpracovávat územně plánovací dokumentaci a její
aktualizace nebo změny, včetně úplného znění, i v elektronické verzi ve strojově
zpracovatelném formátu, který bude umožňovat jejich další jednodušší sdílení a zpracování.
Navrhovaná právní úprava umožní poskytovat data generovaná územně plánovací
dokumentaci v souladu se směrnicí INSPIRE. Předpokládá se, že některá data generovaná
územním plánováním budou zveřejňovány prostřednictvím geografického informačního
systému (GIS), který je počítačovým informačním systémem a slouží pro získávání, ukládání,
analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu země. Geodata, se kterými
pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou.
V současné době se zpracovává územně plánovací dokumentace převážně pomocí
počítačových programů, které v grafické části využívají vymezování jednotlivých jeho prvků
pomocí vektorových souřadnic. Textová část územního plánu se zpracovává v textovém
editoru. Proto požadavek, aby územně plánovací dokumentace a její změny byly zpracovány i
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, nebude znamenat zvýšení nákladů na její
pořízení a nedojde k zvýšení nákladů na veřejné rozpočty. Zakotvení této povinnosti do
zákona má stanovit najisto, že projektant má veřejné správě předat územně plánovací
dokumentaci i v takovém formátu, aby bylo možné její sdílení ve smyslu směrnice INSPIRE.

V Praze dne 21. 2. 2017
Helena Langšádlová

