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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ A VÝZVA

AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHOTĚBOŘ
Oddělení územního plánování, GIS a památkové péče Městského úřadu Chotěboř, jako úřad územního
plánování příslušný dle § 6 odst. 1 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), má dle § 28 odst. 1 stavebního zákona povinnost
průběžně aktualizovat územně analytické podklady a každé 4 roky provést jejich úplnou aktualizaci.
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanoveními § 28 odst. 2 stavebního zákona oddělení ÚP,
GIS a PP MěÚ Chotěboř (dále jen „pořizovatel“)
oznamuje
orgánům veřejné správy, jimi zřízeným právnickým osobám a vlastníkům dopravní a technické
infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) dle § 27 stavebního zákona záměr pořízení úplné
aktualizace územně analytických údajů (dále jen „UAP“). Tímto současně poskytovatele
vyzývá
k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti dříve předaných údajů o území, případně k poskytnutí
nových aktuálních údajů o území (viz. sledované jevy ÚAP – Příloha č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006
Sb.) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř a to, dle § 28 stavebního zákona,
do 3 měsíců od doručení této výzvy.
V případě, že od posledního předání poskytovaných údajů o území nedošlo k jejich změně
(aktualizaci), žádáme poskytovatele údajů o vyplnění a potvrzení III. Oddílu (potvrzení správnosti
použitého údaje o území) pasportu údaje o území dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
s uvedením, kdy příslušné údaje o území poskytl naposledy a s vyjádřením, že nedošlo k jejich změně.
V případě, že od posledního předání poskytovaných údajů o území došlo k jejich aktualizaci či vzniku
nových údajů, žádáme poskytovatele údajů na základě § 27 odst. 3 stavebního zákona o jejich
bezodkladné předání spolu s nově vyplněným a potvrzeným celým pasportem údaje o území dle
Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
V případě, že jste nám předali údaje o území bez příslušného pasportu, a tyto údaje jsou aktuální
a správné, vypracujte pro ně nyní úplný pasport s oddíly I – III a tento nám, prosím, zašlete.
V případě, že jsou data předávána digitálně (DGN, DWG, ESRI SHP), je nutno přiložit popis
jednotlivých vrstev (datový model), ze kterého bude zřejmé, o jaký konkrétní objekt se jedná.
Upozorňujeme na následující ustanovení stavebního zákona:
§ 27 odst. 3 – „Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba
a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") v digitální formě
bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a
aktuálnost. Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální 18). Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné
správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a
územní studie.“
§ 28 odst. 2 – „Nejpozději do 42 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich
poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení
o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi
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poskytnutých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této lhůtě,
má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.“
§ 28 odst. 3 – „Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že
poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je
povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na
aktualizaci územně analytických podkladů.“
§ 185 odst. 2 – „…Do 6 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje této
situace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy
nebo v měřítku podrobnějším.“
§ 179 odst. 3 – „Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické
infrastruktury dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3.“
§ 179 odst. 5 – Za tento přestupek lze udělit pokutu do 200 000,- Kč.
Úřad územního plánování, odd. ÚP, GIS a PP MěÚ Chotěboř, pořizuje ÚAP pro tyto obce ve svém
správním obvodu: Bezděkov, Borek, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Heřmanice, Chotěboř,
Jeřišno, Jilem, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, Lány, Libice nad Doubravou, Maleč,
Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušínov, Sedletín, Slavětín, Sloupno, Sobíňov,
Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska a Ždírec nad Doubravou.
Dosud předaná a zapracovaná data jsou ke kontrole zveřejněna na webových stránkách mapového
serveru http://hsmap.cz/app/chotebor/maps.php.
Pro získání přístupových údajů do autorizované části mapového serveru kontaktujte, prosím,
pořizovatele ÚAP ORP Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče MěÚ
Chotěboř, pana Lukáše Fialu (tel. 569 641 156). Bude vám sděleno uživatelské jméno a heslo.
Formulář pasportu údaje o území je možné rovněž vyplnit elektronicky na webové adrese:
https://www.chotebor.cz/uzemne-analyticke-podklady-aktualizace-2020/ds-1599/archiv=0&p1=11656
a následně zaslat na adresu pořizovatele ÚAP ORP Chotěboř, MěÚ Chotěboř, odd. ÚP, GIS a PP,
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.

Toto oznámení a výzva jsou určeny všem poskytovatelům údajů, kteří mají zákonnou povinnost
poskytovat údaje o území a oznámení výzva jim nebyly doručeny přímo na adresu sídla.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Vyplněním příslušných řádků vyvěšeno / sejmuto potvrzuje příslušné osoba rovněž vystavení
v uvedeném termínu na příslušné elektronické úřední desce.
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