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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace „Územně analytických podkladů obce 
s rozšířenou působností Bučovice“ 

 

Městský  úřad  Bučovice,  Odbor územního plánování, rozvoje a investic, jako  úřad územního plánování,  
pořizuje  ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. b) , podle § 27 a § 28  zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) , a 
podle § 4 a § 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, územně analytické podklady (dále jen 
„ÚAP“) pro správní území obce s rozšířenou působností Bučovice (dále jen „ORP Bučovice“) 
v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. 

 

Odbor územního plánování, rozvoje a investic MÚ Bučovice , jako příslušný pořizovatel ÚAP ORP 
Bučovice, v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 stavebního zákona tímto oznamuje zahájení pořízení 5. 
úplné aktualizace ÚAP ORP Bučovice a vyzývá poskytovatele údajů o území, aby ve lhůtě do 3 měsíců 
od doručení tohoto oznámení:  
 

 v pasportu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, potvrdili, že od doby, 
kdy příslušné údaje o území poskytli naposledy, nedošlo k jejich změně, a zároveň potvrdili 
jejich nadále trvající správnost, úplnost i aktuálnost (tj. včetně III. Oddílu pasportu);pokud 
poskytovatel neučiní ve lhůtě do 3 měsíců od obdržení tohoto oznámení, má se zato, že 
správnost, úplnost a aktuálnost údajů o území potvrdil; 

 
 nebo v případě, že došlo ke změně údajů o území od jejich posledního předání nebo pokud 

vznikly zcela nové skutečnosti, které jsou územně analytickými podklady sledován, aby 
aktualizované nebo nové údaje pořizovateli ve smyslu § 27 odst. 3 stavebního zákona 
bezodkladně předali. 
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Dovolujeme si upozornit, že poskytovatel údajů má předat nejen data týkající se stavu, ale  rovněž 
údaje o území týkající se navrhovaných záměrů. 
 
Poučení: 

 

Údaje o území podle § 27 stavebního zákona je povinen poskytnout pořizovateli ÚAP orgán veřejné 
správy, jím zřízená právnická osoba a dále vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen 
„poskytovatel údajů“) v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění (jako záměr 
na realizaci), přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 
 
Vyžadované údaje o území nebo technické a dopravní infrastruktuře a záměrech v území dle ustanovení 
§ 27 stavebního zákona jsou vyspecifikovány v příloze č. 1A) vyhlášky č. 500/2006 Sb. a musí obsahovat: 
 

 textovou část, která obsahuje popis údaje o území; 
 geografická data, zpracovaná ve strojově čitelném formátu; 
 pasport údaje o území (jehož obsah je stanoven v příloze č.2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), ve 

kterém poskytovatel potvrzuje správnost poskytnutého údaje o území – tento pasport je 
nedílnou součástí poskytnutých podkladů 

 
Poskytovatel údaje o území  může údaje o území včetně pasportu údaje o území  poskytnout úřadům 
územního plánování z důvodu efektivnosti prostřednictvím krajského úřadu, který o ně může požádat 
v rozsahu svého správního obvodu a následně je poskytnout úřadům územního plánování ve svém 
správním obvodu.  
 
Pokud poskytovatel údajů ve lhůtě 3 měsíců nepotvrdí správnost, úplnost a aktuálnost již dříve 
poskytnutých údajů o území, má se podle ustanovení § 28  odst.2 stavebního zákona za to, že jejich 
aktuálnost tak potvrdil.  
 
Sledované údaje o území v předepsané formě nebo potvrzení platnosti údajů o území, které byly 
poskytnuty v předešlém období, lze podat přímo na podatelně Městského úřadu Bučovice nebo zaslat 
na adresu: 
Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, 
případně prostřednictvím datové schránky (ID DS: td3be8p) 
 
Poskytnuté údaje může pořizovatel územně analytických podkladů použít pro činnost veřejné správy, 
založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní 
studie.  
 
Pořizovatel ÚAP v dané souvislosti upozorňuje poskytovatele údajů o území na sankce stanovené v § 28 
odst. 3 stavebního zákona, podle kterých poskytovatel údajů, který nesplní povinnost bezodkladného 
poskytnutí údajů podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, nebo prokáže-li se , že neupozornil na 
nesprávnost údajů podle § 28 odst. 2 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na 
aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů. 
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Údaje o území jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních vážících 
se k území, která vznikla nebo byla zjištěna na základě právních předpisů. Do údajů o území dále patří 
informace nebo data o záměrech na provedení změny v území. Údaje o území vždy zahrnují i informace 
o jejich vzniku, pořízení, schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti.   
 
 
 
 
 
Ing. Kateřina Trtílková 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Olga Bartáková  
 
 
 
Příloha: 
- Pasport údaje o území – příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění 

 
 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, dle správního řádu a dále po dobu 3 měsíců na úřední 
desce Městského úřadu Bučovice a na úředních deskách Obecních úřadů ve správním území ORP Bučovice. 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za den doručení se považuje 15. den po 
vyvěšení na úřední desce. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne  ………………………………                                                           Sejmuto dne ………………………………… 
 
 
 
 

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby + razítko 
 

 
 

Rozdělovník:  
 
Obdrží: 
- Obecní úřad Bohaté Málkovice 
- Obecní úřad městyse Brankovice 
- Obecní úřad Dobročkovice 
- Obecní úřad Dražovice 
- Obecní úřad Chvalkovice 
- Obecní úřad Kojátky 
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- Obecní úřad Kožušice 
- Obecní úřad Křižanovice u Bučovic 
- Obecní úřad Letonice 
- Obecní úřad Malínky 
- Obecní úřad Milonice 
- Obecní úřad Mouřínov 
- Obecní úřad Nemochovice 
- Obecní úřad Nemotice 
- Obecní úřad Nesovice 
- Obecní úřad Nevojice 
- Obecní úřad Rašovice 
- Obecní úřad Snovídky 
- Obecní úřad Uhřice 
 
Dotčené orgány: 
- Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 
- Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 
- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 376/1, 128 00Praha 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č.p. 32, 110 15 Praha 1 
- Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 170 3 Praha 
- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 
- Policie ČR, Krajské ředitelství Jmk, Kounicova 24, 611 32 Brno 
- Státní pozemkový úřad Vyškov, Palánek 1, 682 01 Vyškov 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Nádražní 7,  68201 Vyškov 1 
- Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23,  160 08 Praha 
- Městský úřad Bučovice, Odbor ŽP a SÚ, Oddělení stavebního úřadu 
- Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí  
 
 
Ostatní organizace a správci sítí: 
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 
- Čepro, a.s.,Dělnická 213/12, 170 04 Praha 
- Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 
- ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 
- ČEZnet, a.s., Fügnerovo nám.1866/5, 120 00 Praha 
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 
- Lesy ČR, LS Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice 
- Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 00 Praha 
- QUANTUM, a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33, Brno, 602 00 Brno 
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
- O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 
- Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha - Strašnice, 10000 Praha 10 
- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p. 13, 682 01 Vyškov 
- GTS NOVERA a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 
- Klub českých turistů, Archeologická 2256, 155 00 Praha 
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno 
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- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 13000 Praha 3 
- Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 60200 Brno 2 
- Technická ústředna Českých drah, Malletova 2363/10, 190 00 Praha 
- Sitel spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 
- SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 
- Státní plavební správa – pobočka Přerov, B. Němce 640, 750 02 Přerov 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Ořechovská 35, 619 64 Brno 
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice 
- MND Gas Storage a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1 
- KORDIS, spol. s r.o., Nové Sady 946/30, 602 00 Brno 
- MND a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 
- LETIŠTĚ BRNO a.s., Tuřany 904/1 , 627 00 Brno 
- Česká geologická služba, Kostelní 364/26, Praha-Holešovice, 17000 Praha 7 
- Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno 
 
 

 



 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 
 

Pasport údaje o území 
 

Pasport č. …… údaje o území 
 
 
poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování  

 

 
 
 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 
 
1. Jméno a příjmení / Název 

 

 

 
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

      
 

    

 
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec         b) PSČ  

  

c) ulice (část obce)        d) číslo popisné / orientační 

  

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

 

f) číslo telefonu           g) e-mail 

  

h) jméno a příjmení kontaktní osoby 

 

i) číslo telefonu           j) e-mail 

  

k) identifikátor datové schránky 

 

 

 
 
 
 
 
 



II. oddíl – údaj o území 
 

4. Název a  popis údaje o území 
a) Název údaje o území 

 

a) Popis údaje o území 

 

5. Vznik údaje o území 
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 

  

c) vydal       

 

 

6. Územní lokalizace údaje o území 
a) ČR / název kraje / název obce / název             b) kód kraje / obce /  katastrálního území 

     katastrálního/katastrálních území         

  

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 

 

7. Předání údaje o území 
a) název dokumentu           b) datum zpracování 

  

c) počet svazků, listů, nosičů 

 

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zpracován 

 

e) souřadnicový systém zobrazení 

 

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 

• Formát textové/tabulkové části 

• Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována) 

• Typ (linie, bod, plocha) 

• Datový model, včetně popisu datových vrstev a použitých atributů 

• Medium – nosič, velikost souborů 
 

8. Prohlášení poskytovatele údaje 
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou 

správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom důsledků v případě nesprávně či 

neúplně poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

……….......……….…………………………………… 

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 

 



 

III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území 

 
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Prohlášení poskytovatele údajů 
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si 

vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 

 

 

 

 

..................………..…….....…………………………… 

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje  
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