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Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji
Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,
jménem Krajského úřadu Středočeského kraje Vás informuji, že od 8. 3. letošního roku byla na Mapovém
portálu Středočeského kraje spuštěna nová mapová aplikace „ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“. Naleznete ji na stránkách Mapového portálu Středočeského kraje. Tématem
této aplikace je vizuální prezentace územně plánovacích nástrojů ve Středočeském kraji.
Aplikace zobrazuje územně plánovací nástroje na úrovni:
1. kraje
•

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizace

2. obce
•

územní plány a jejich změny

•

regulační plány

•

územní studie
Mapová aplikace obecním úřadům a široké veřejnosti nabízí mnohé funkcionality a nástroje, kterými

jsou například:
•

georeferencovaná grafická část Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizací

•

georeferencovaná grafická část územních plánů (hlavní výkres, koordinační výkres včetně legend)

•

odkaz na webové stránky jednotlivých obcí

•

odkaz na ILAS (Evidenci územně plánovací činnosti) jednotlivých obcí

•

odkaz na změny územních plánů, regulační plány a územní studie

•

vyhledávání podle parcelních čísel, katastrálních území včetně nahlížení do KN ČÚZK Online

•

možnost využití nástroje GoogleStreetView

•

možnost tisku do předdefinovaných šablon

•

a další funkce
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Mapová aplikace ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
umožňuje sdílení aplikace v rozsahu Vaší obce. Požadovaný odkaz (adresu aplikace) získáte v záložce
„Sdílení“, kterou naleznete v horním pravém rohu aplikace. Následně lze tuto adresu vložit na Vaše webové
stránky, čímž bude z Vaší strany zaručen dálkový přístup k územně plánovacím nástrojům Vaší obce. (příloha
č. 2)
Pro Vaši obec tato funkcionalita znamená:
•

nulové finanční náklady s mapovými aplikacemi, kterými chcete prezentovat Vaši dokumentaci
veřejnosti

•

pověřený zaměstnanec - Správce dat GIS - Krajského úřadu Středočeského kraje bude průběžně
aktualizovat Vaše data, která poskytnete v digitální podobě – více v příloze č. 1

•

pověřený zaměstnanec - Správce dat GIS - Krajského úřadu Středočeského kraje georeferencuje
vydanou územně plánovací dokumentaci - hlavní a koordinační výkres územního plánu (případně
právní stav po změně) do bezešvé mapy pro vizuální prezentaci grafické části v mapové aplikaci

•

Krajský úřad Středočeského kraje poskytne dálkový přístup k územně plánovacím nástrojům a umožní
tak prohlížení/stažení zmíněných dokumentů
Doufáme, že Vám aplikace umožní jednodušší a především komplexní přístup k územně plánovacím

nástrojům ve Středočeském kraji a ulehčí Vám tak práci s nimi.
K případným dotazům kontaktujte:
Bc. Vladimír Řezáč
Správce dat GIS
Správce obsahu mapové aplikace
Sekce veřejných služeb
Oddělení informačních a komunikačních technologií
Tel.: 257 280 211
Email: rezac@kr-s.cz

Těšíme se na Vaši spolupráci.

Ing. Věslav Michalik, CSc.
radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje
včetně evropských fondů a rozvoje venkova
Přílohy:
Příloha č. 1 - Metodika poskytování dat pro potřeby mapové aplikace
Příloha č. 2 - Postup pro sdílení mapové aplikace

