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OBSAH DOKUMENTACE - III. Databáze územně analytických podkladů 

 

A/ Textová část 

Databáze územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP ORP Blansko“) zahrnuje pod ust. §4,  vyhl. č. 
500/2006 Sb., v platném znění, údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů v území a další 
dostupné informace. Databáze ÚAP ORP Blansko byla od poslední aktualizace v roce 2016 průběžně 
aktualizována a dle potřeby předávána zpracovatelům územně plánovacích dokumentací. Databáze 
ÚAP ORP Blansko je zpracována v rozsahu podle části A  přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky a to 
v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů.  

Zjištěné údaje o území jsou zpracovány v přehledných tabulkách, které vychází z metodiky 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady“ z roku 
2019. Každá tabulka obsahuje číslo a název sledovaného jevu, typ jevu, právní předpis, popis jevu, 
zdroje dat, označení podle datového modelu JMK verze 5, odkaz na ostrá data a komentář. 

Údaje o území byly předávány průběžně poskytovateli na základě výzvy pořizovatele ze dne 
02.03.2020, případně zjištěny vlastními průzkumy úřadu územního plánování. Samostatně byly 
vyzvány obce k poskytnutí údajů o území a záměrů dopisem ze dne 02.03.2020. Přehled údajů o 
území dle sledovaných jevů je uveden v úvodním listu tabulkové části. Aktualizovány byly pouze 
některé údaje. Pokud nebylo možné získat aktuální informace v elektronické podobě, byly převzaty 
údaje z poslední aktualizace (např. zastavěné území - jev 1a). 

V březnu 2019 byla zpracována Územní studie krajiny ORP Blansko (dále jen „ÚSK“), ve které byly 
zjištěny další údaje doporučené k zapracování do ÚAP ORP Blansko. Pro aktualizaci ÚAP ORP 
Blansko 2020 však byly vybrány pouze některé údaje. Ostatní údaje zjišťované v ÚSK nebyly 
zapracovány z důvodu možnosti jejich získání z jiných zdrojů, případně se jednalo o jevy, které se 
zjišťují pro zásady územního rozvoje: místo rekreačních aktivit místního a nadmístního významu a 
kritické body, krajinné typy a krajinné okrsky. Některé údaje byly vloženy do databáze do příslušné 
tabulky již existujících jevů, některé byly zařazeny pod jev č. 119 „další dostupné informace o území“.  

Za přehledem použitých údajů jsou v závorkách uvedeny čísla jevů dle přílohy č.1 A vyhlášky, ke 
kterým byly zjištěné údaje přiřazeny. 

Jedná se o tyto jevy: 

 naučná stezka (jev č. 106) 

 dálková poutní trasa značená (Svatojakubská cesta) (jev č. 106) 

 významný vyhlídkový bod (jev č. 11) 

 kompoziční osa (jev č. 11) 

 sídelní krajinná osa (jev č. 11) 

 pohledové horizonty (včetně oblastí s exponovanými svahy) (jev č. 11) 

 nivy (jev č. 23A) 

 hydrologické celky s vysokou mírou nebezpečí přívalových povodní s dopadem na 
urbanizovaná území (jev č. 53) 

Pro účely rozboru udržitelného rozvoje území byly sledovány, jako při čtvrté úplné aktualizaci další 
údaje, které byly rovněž vloženy do databáze do příslušné tabulky již existujících jevů, případně byly 
zařazeny pod jev č. 119 „další dostupné informace o území. Označení nových jevů bylo převzato z 
první úplné aktualizace ÚAP 2010. Podrobnější informace k těmto jevům jsou uvedeny v části RURÚ. 

Jedná se o:  

A202 Aktuální využití zastavitelných ploch (jev 119) 

A205 Území výrobních aktivit (jev 1a) 

A206 Území občanského vybavení (jev 1a) 

A211 Počet obyvatel (jev 119) 

A213 Plocha orné půdy (jev 1a) 

A214 Plocha zemědělské půdy (jev 1a) 

A215 Celková plocha obce (jev 119) 

A216 Daňové příjmy obce (jev 119) 
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A217 Plochy rekreace (jev 1a) 

 

Údaje o vyjíždění za prací jsou získávány ze statistických údajů (konkrétně z webových stránek ČSÚ), 
které se zveřejňují každých 10 let v rámci SLDB. K datu zpracování třetí úplné aktualizace ÚAP již 
byly zveřejněny údaje ze SLDB 2011. Doplňující údaje k těmto jevům jsou uvedeny v tabulkové části. 

 

B/ Tabulková část 

 

Tabulky jevů - samostatně. 


