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Oznámení o zahájení pořizování 4. úplně aktualizace územně analytických podkladů správního
obvodu ORP Šumperk
Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic na základě §
28 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb.
(příloha č.1, část A), Vám jako poskytovateli údaje o území, zasíláme oznámení o zahájení
pořizování 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu ORP Šumperk, a
Vás žádáme o poskytnutí úplného souboru dat vč. pasportu údaje o území pro pořízení úplné
aktualizace územně analytických podkladů v katastrálních územích, která jsou v ORP Šumperk.
Dovolujeme si Vás upozornit, že podle §27 stavebního zákona, údaje o území zahrnují nejen
informace o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území
a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů, ale také informace nebo
data o záměrech na provedení změny v území.
Požadujeme sledované jevy dle přílohy1 části A vyhlášky č.500/2006 (viz přílohy). Údaje pro
pořízení územně analytických podkladů zašlete na digitálním nosiči dat ve formátu, který je
kompatibilní s produkty ESRI (ArcGIS), Autodesk (dwg) a MicrStation (dgn) Microsoft (Word, Excel)
na adresu uvedenou nebo přes elektronickou poštu. Data zasílejte vč. pasportu údaje o území (viz
přílohy) a vysvětlivek (legenda výkresu, tabulky) a doplňujících informací o souřadnicích (např. SJTSK, S-42, WGS-84), nadmořských výškách (BpV), ochranných pásmech a atd.
A zároveň žádáme poskytovatele:
- buď aby v pasportu dle příl. č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. potvrdili, že od doby, kdy příslušné
údaje o území poskytli naposledy, nedošlo k jejich změně, a zároveň potvrdil jejich nadále trvající
správnost, úplnost i aktuálnost;
- nebo v případě, že ke změně údajů o území od jejich posledního předání došlo, aby nově
aktualizované údaje pořizovateli ÚAPo předali ve smyslu § 27 SZ bezodkladně.
V případě, že potvrzení správnosti dříve poskytnutých údajů o území, případně nové údaje o
území, nebudou poskytnuty ve lhůtě do třech měsíců od tohoto oznámení, má se za to, že
poskytovatel správnost, úplnost a aktuálnost dříve poskytnutých údajů o území potvrdil.
Dále bychom Vás rádi informovali o možnostech Portálu územního plánování Olomouckého kraje.
Každý poskytovatel údajů o území má možnost se do něj registrovat na webové adrese uap.krolomoucky.cz. S registrovaným účtem můžete vkládat údaje o území do evidence údajů o území
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(včetně tvorby pasportu) a prohlížet již poskytnuté a zapracované údaje (v evidenci údajů o území
nebo prostřednictvím mapového portálu). Na uvedené webové adrese naleznete také kontakty na
správce portálu, na které je možné se obrátit pro více informací.
Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
Vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic
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