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1. K čemu slouží Portál digitální mapy veřejné správy
Jihočeského kraje?
Portál umožňuje široké veřejnosti nahlédnout do platných územně plánovacích
dokumentací všech obcí Jihočeského kraje, a to jak ve formátu .pdf tak
prostřednictvím interaktivních map. Dále portál shrnuje další důležité veřejně
přístupné informace týkající se územního plánování a dalších souvisejících činností
na krajské i obecní úrovni. Portál je průběžně doplňován a aktualizován.
Informace na portálu jsou však pouze informativní. Pro posouzení
konkrétního záměru z pohledu územně plánovací dokumentace je třeba obrátit
se na oddělení stavebního a územního řízení nebo na oddělení územního
plánování příslušné obce.

2. Jak pracovat s portálem?
Přístup k portálu
- http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/
- do vyhledávače zadat Geoportál Jihočeského kraje
Portál nabízí několik skupin informací:

1. skupina „Úvod“
Obsahuje dlaždice oblíbených map, tedy těch map, které jsou z celého portálu
nejpoužívanější. Pod dlaždicemi jsou zveřejněny aktuální informace o portálu a
odkazy na oblíbené aplikace (iLAS, Metis5).
Při najetí myší na dlaždici se objeví okno se základními informacemi o konkrétní
dlaždici

Po
kliknutí
na
dlaždici
se
dostaneme přímo do příslušné
mapy,
nebo
na
stránku
s podrobnějšími informacemi.

2. skupina „Mapy“
Obsahuje odkazy na všechny interaktivní mapy a podklady, které jsou na portálu
k dispozici. Netýkají se pouze územně plánovací činnosti, ale jsou zde zmapovány i
informace z oboru školství, životního prostředí, dopravy apod.
Po najetí myší na odkaz „Mapy“ se objeví nabídka různých mapových podskupin

V podskupině
„Všechny
mapy“
jsou
kompletně
shrnuty
všechny
mapy
portálu,
ostatní podskupiny
jsou již oborově
rozčleněny.
Např. podskupina „Regionální rozvoj a územní plánování“ odkazuje na Zásady
územního rozvoje Jihočeského kraje, územně plánovací dokumentaci měst a obcí
JčK, Územně analytické podklady apod.

3. skupina „Ke stažení“
Po najetí myší na skupinu „Ke stažení“ se objeví seznam několika podskupin, které
obsahují různé dokumenty ve formátu .pdf, které je možné číst i stáhnout.

Např. podskupina „Semináře“ obsahuje následující informace

4. skupina „Územní plánování“
tato skupina obsahuje veřejně přístupné dokumentace a interaktivní mapy, které
souvisí s územním plánováním na území Jihočeského kraje a konkrétních obcí
v JčK.

V podskupině „Jihočeský kraj“ najdeme dokumentaci a mapy týkající se celého kraje,
nebo přímo vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Dokumentace

jsou včetně aktualizací a v případě Zásad územního rozvoje i včetně právního stavu.
K nahlédnutí jsou jak soubory formátu .pdf, tak interaktivní mapa.
Např. veškeré výkresy Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění po 3.
aktualizaci, jsou zveřejněny ve formátu .pdf a v interaktivní mapě

V otevřené interaktivní mapě je možné vyhledat místo zájmu vyplněním řádku
v levém horním rohu obrazovky. Dále je zde možnost tisku a měření

V pravém horním rohu je možné zvolit různý mapový podklad potvrzením výběru
operačních vrstev

5. Jak vyhledat územní plán a další dostupné dokumentace
konkrétní obce?
Podskupina „Obce v kraji“. Tato podskupina je pro širší veřejnost pravděpodobně
nejatraktivnější. Je zde možné nahlédnout do dostupné dokumentace platných
územních plánů jednotlivých obcí v Jihočeském kraji. Po kliknutí na odkaz „Územní
plány a další nástroje územního plánování“ se objeví

Vyplněním názvu obce (např. Nová Bystřice) a potvrzením zeleně probarveného
názvu se dostaneme do kompletní platné dokumentace, týkající se vybraného území

U některých dokumentací je zveřejněn pouze registrační list (dokument ve formátu
.pdf se základními daty o pořizování dokumentu), u většiny jsou zveřejněny
kompletní dostupné územně plánovací dokumentace ve formátu .pdf (např.
kompletní textová a grafická část územního plánu města, regulační plány)

Po kliknutí na tento odkaz se dostaneme do interaktivní mapy námi zvolené obce,
objeví se zvolený dokument a v levém horním rohu následující zelené okno
zde je možné
zvolit jinou obec
v rámci JčK
zde je možné
vybrat územně
plánovací
dokumentace
(ZÚR, ÚP, RP…)
zde je možné
zvolit požadovaný
výkres vybrané
dokumentace
po změně původní
volby je třeba
výběr potvrdit
kliknutím na
„zobrazit“
po kliknutí zobrazí legendu zvoleného výkresu

většinou umístěn registrační list
zvoleného dokumentu

Uprostřed horní lišty jsou umístěny dvě ikony pro práci s interaktivní mapou
umožňuje otevřít ještě jedno okno pro volbu obce (stejné jako
předchozí vysvětlení), lze tak zobrazit dokumentace dvou obcí
najednou a např. zjistit návaznosti ploch.
po vyplnění
v dokumentu

uvedeného

okna

umožňuje

vyhledávání

parcel

V pravém horním rohu interaktivní mapy
v odkazu „Územní plány a katastrální mapy“
je možnost volby zobrazení katastrální mapy
či administrativního členění území

V odkazu „Podkladové mapy“ je možné zvolit různý
mapový podklad pod zvolený výkres. Posouváním
lišty „průhlednost výkresu“ (ve výše uvedeném okně
v levé horní části mapy) pak lze jednotlivé výkresy
zviditelňovat a naopak.

6. Skupina „Odkazy“
Tato poslední skupina informací obsahuje dokumenty, odkazy na mapové portály
měst a obcí, mapové portály státní organizací apod. Jde tedy o skupinu informací
souvisejících s územně plánovací činností, ale přesahujících hranice Jihočeského
kraje.

