
KUJCP01BRP5N
Smlouva o dílo č. 95/2018 jonvč/ 0/>y-h$

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany
1. Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem-. U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený'. Ing. Petrem Vobejdou, vedoucím odboru informatiky
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu : 199783072/0300

2. Zhotovitel: Sdružení T-MAPY a GEOREAL pro NÚAP JČK
jednající: společnost T-MAPY spol. s r.o., vedoucí společník sdružení
se sídlem: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Jiří Bradáč, jednatel T-MAPY spol. s r.o.
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 8688743/0300

II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je upgrade Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (NUAP) neboli 
Geoportálu Jihočeského kraje (dále též „dílo"). Technická specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

2.2. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 
nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení 
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.3. Objednatel může požadovat změny a rozšíření díla oproti sjednaným podmínkám v kterékoli fázi dodávky až do 
předání díla. Všechny požadavky na změny budou předány zhotoviteli formou písemné žádosti o změnu. 
Zhotovitel ověří vliv požadovaných změn na cenu, termíny a další původně sjednané podmínky a písemně 
informuje o těchto důsledcích objednatele. V případě nutnosti změny ceny díla v důsledku změněných požadavků 
objednatele musí být uzavřen dodatek této smlouvy, jinak není objednatel povinen změněnou cenu díla platit.

III.
Místo plnění

3.1. Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele - budova Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice.

4.1. Zhotovitel předá dílo do 30.11. 2018.

IV.
Doba trvání smlouvy

V.
Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své povinnosti stím, že 
řádným splněním se rozumí zhotovení díla včas a bez závad. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

5.3. Rádné ukončení a předání díla nebo jeho částí se osvědčuje zápisem o předání a převzetí podepsaným oběma 
smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že 
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a 
nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla nebo jeho části. Řádné splnění jednotlivých 
povinností zhotovitele uvedených v článku II může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo 
s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.
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VI.
Cena

6.1. Cena za dílo činí: 148 000,- Kč bez DPH, 179 080,- Kč včetně 21 % DPH.

6.2. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná.

6.3. Ceny nesmějí být měněny jinou formou než prostřednictvím dodatku k této smlouvě.

6.4. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nezvyšuje tím smlouvou stanovenou cenu díla.

VII.
Platební podmínky

7.1. Fakturace díla bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání objednateli.

7.2. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.

7.3. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje 
datum, kdy byla předmětná částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele. Při nedodržení 
této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení.

Vili.

Záruky za jakost a odpovědnost za vady
8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo si podrží vlastnosti vymíněné nebo obvyklé, a to po dobu 24 

měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
objednatel.

8.2. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dílo je a bude prosté práv třetích osob, zejména co se týče práva duševního 
vlastnictví, nebo tato práva nejsou a nebudou jakkoli negativně zasažena. V opačném případě jdou veškeré 
případné škody na těchto duševních právech na účet zhotovitele.

8.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady nahlášené objednatelem dle bodu 8.4 smlouvy, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

8.4. Objednatel zajistí nahlášení vady či jiného požadavku, a to prostřednictvím:
- služby Helpdesk zhotovitele na adrese httn:'/helpdesk.tmapv.cz,
- v případě nedostupnosti služby Helpdesk telefonicky na č.: 498 511 111 (kontaktní osoba Ing. Pavlína 

Antlová),
- nebo faxem na č. 495 513 371,
- nebo e-mailem na adresu pavlina.antlova@tmanv.cz
- nebo písemně na adresu: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX.
Ukončení smlouvy

9.1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li tato druhá smluvní strana na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(písemnou) upozorněna. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, to však s výjimkou 
bodu 9. 2. smlouvy, kde má odstoupení účinky ex tunc.

9.2. Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele se rozumí:
- nedodržení zadání - formy, funkčnosti a obsahu díla - vedoucí k jeho praktické nepoužitelnosti objednatelem
- neuvedení informací o okolnostech souvisejících s plněním smlouvy, které nejsou jeho předmětem, mající za 

následek vznik neočekávaných druhotných nákladů či komplikací znemožňujících nasazení díla
- zjištění neopravitelné vady na dodaném díle, a to i v záruční době.

9.3. Podstatným porušením smlouvy na straně objednatele se rozumí, prodlení s úhradou finančních částek dle této 
smlouvy po dobu delší než 21 dnů, nebyla-li ani po písemném upozornění zhotovitele bezodkladně zjednána 
náprava.

9.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná 
poruší jakoukoliv svou povinnost ve smyslu tohoto článku.
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X.
Smluvní pokuty

10.1 .V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy a v požadované kvalitě,
tj. nedodrží termín stanovený včl. IV. této smlouvy a požadavky na splnění díla dle přílohy č. 1, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě,
že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. V. této smlouvy, nebo nepředá
všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den až do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. VIII. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo příjemce na náhradu škody, a to v tom rozsahu, ve kterém
škoda přesahuje uhrazenou smluvní pokutu.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této
smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, se kterými již oprávněně disponuje strana
zveřejňující, nebo jsou či mají být veřejně dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách vystupujících
v závazkových vztazích nebo byly získány od jiných osob bez jakéhokoliv omezení.

11.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění. Zánik smluvního vztahu se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků zodpovědnosti za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných nároků, které podle této
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, jsou právně neúčinná.

11.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností
upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Nepřevezme-li adresát písemnost, považuje se tato za doručenou
třetí den po jejím odeslání. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.6. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno

11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním
v registru smluv.

11.8. Dodavatel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

11.9. Tato smlouva májednu přílohu, která je její nedílnou součástí, a to Příloha č. 1 - Technická specifikace.

11.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a
vážné vůle připojují své podpisy.

Za zhotovitele: ££. /O. 2oS# Za objednatele: ^

V Hradci Králové dne V Českých Budějovicích dne

Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru informatiky

JIHOČESKÝ KRAJ
k r a j s k ý ú ř a d

odbor informatiky
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budéiovice
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Příloha č. 1 - Technická specifikace

1) Vnitřní výpis aplikace „Evidence ÚPD, ÚS“
U jednotlivých dokumentací bude nově umožněno sledovat níže uvedené parametry. Dokumentací je myšlena
samostatně vydaná/schválená dokumentace ÚPD nebo ÚPP, tzn., že popsané úpravy bude nutné provést např. i u změny
územního plánu. Tyto parametry budou editovatelné pod tlačítkem Editovat El a zobrazitelné pod tlačítkem „íčko“ 0.
Přehledová tabulka zůstane beze změn. Parametry je možné rozdělit do 2 oddílů - a to „archiv“ a „publikace11.

a) Archiv
„v archivu11 - Jde o archív předaných ÚPD a ÚPP na krajském úřadě a informaci, zda obsahuje tuto dokumentaci.
Jednalo by se o „atribut11, který by obsahoval 2 zaškrtávací pole a jeden atribut, kde bude umožněn výběr více hodnot
najednou:

^ tištěná dokumentace
^ úplné znění
V elektronicky - u této položky bude možné dále vybrat konkrétní formát předané dokumentace

z předdefinovaného seznamu, který si můžou jednotlivé kraje samostatně konfigurovat. Vždy bude možné
vybrat n hodnot.

Všechna výše uvedená pole budou defaultně nezaškrtnutá.
„předáno11 - datum předání fyzické dokumentace na krajský úřad - typ pole: datum
„pořizovatel11 - v případě, že dokumentaci pořizovala obec podle §24 SZ, vyplní se jméno odpovědné osoby -
létajícího pořizovatele; nejprve příjmení, pak jméno. V případě, že dokumentaci pořizuje úřad územního plánování,
vyplní se název ORP. Typ pole: text; velikost pole: 100 znaků

h) Publikace
„stav publikace mapové služby11 - může nabývat hodnot ano/ne/připraveno; atribut vyjadřuje, v jaké fázi přípravy
publikace, je mapová část dokumentace
„stav publikace příloh dokumentace11 - kompletně/nekompletní/nezveřejněno; atribut slouží pro zjištění stavu,
v jakém je dokumentace zpřístupněna veřejnosti. Případné podrobnosti o tom, jaké části chybí, je možné vepsat do pole
Poznámka, která se vyskytuje u každé položky. Varianta „nekompletní11 by pravděpodobně již neměla nastávat u
nových ÚPD, protože se týká starých skenovaných výkresů a textových částí.

- vztah k tlačítku Export
Nové parametry budou i v nabídce Exportu, ale viditelné pouze pro uživatele s oprávněním gp_kraj a gpadmin. Kromě
nových parametrů bude export obsahovat i informaci o příslušnosti k ORP ve formátu Název ORP (Kód ORP), např.
Týn nad Vltavou (3115).

- vztah k Výběru
Všechny nové parametry budou součástí nového pokročilého výběru, který bude obsahovat veškeré parametry
základního výběru + všechny nové parametry. Toto rozšířené filtrování by bylo pouze pro uživatele gp_kraj a
gp_admin.

2) Odkaz na adresář s dokumentací
V interní části aplikace „Evidence ÚPD, ÚS11 automaticky vyplňovat pole Odkaz na dokumentaci. Odkaz na
dokumentaci slouží k mimo jiné k přímému přístupu k přílohám z mapové aplikace „Územně plánovací dokumentace
obcí11. Dnes je tento odkaz vytvářen ručně, jelikož všechny potřebné údaje jsou dostupné v Geoportálu. Odkaz by měl
být např. ve formátu:
httn://geonortaLkrai-iihoceskv.gov.c7ytw/ost/gp/uod/doc/index.php?frame&AGENDA=doc&RECORD ID 4215

ÚPRAVA EVIDENCE UPD. ÚS

Základní informaco Odkazy

RJ«4 ÚPmiPP Typ

Háaev
Uzemni plnn Horac.*;

http/f‘www.uiff.cztosůlas_tškRLtffH.asp?RC__UPD:::'4215

Odkaj rta mapu ...............................
i httpsv7qeopqrt3l kraj-tihoceskv qov.cz/favascripťup^tpBečiee (T

Podrobné informace
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V souvislosti s tímto bodem bude upravena vizuální podoba okna, které se zobrazí po kliknutí na automaticky
vytvořený odkaz tak, aby se v hlavičce zobrazoval název dokumentace, viz obrázek níže. Obrázek níže nepředurčuje
výslednou podobu okna, pouze ilustruje, co je cílem požadavku.

D

Q Evidence UPD US X +

C O © Nezabezpečeno ! geoportai.kraj-jihccesky... Q. ir

Aplikace £?■ intranet $ Gcoo.e "01 -noče-ky »-«b j jj} kšanda-7

ZMČNA11 ÚZEMNÍHO PLÍNU BEČICE

Seznam příloh

Hlavni yvyrea.oaf*

Koordinačnívýkres - vvfaz.pflf N

VvfresZPF.pdf»

Textová žžit.:JdůvadQénf.ndf»

Grafiwa část

Grafická část

Grafická část

Grafická část

Grafická část

Grafickéčást

Grafická část

Textová část

Textová Část

3) Informace o datech nabytí účinnosti / schválení
V aplikaci „Evidence ÚPD, ÚS“ vyřešit chybné zobrazování datumů u jednotlivých dokumentací
územních/urbanistických studií.

Základní pravidla způsobu mapování pole účinnosti dle aktuálních registračních listů územních studií:
• pokud je vyplněno pouze schválení možnosti využití, pak použít toto datum
• pokud je vyplněno potvrzení ověření aktuálnosti, pak je to toto datum
• pokud jsou vyplněny oba výše uvedené datumy, pak použít datum potvrzení ověření aktuálnosti, neboť je vždy

novější
Vzhledem k historicky se měnící struktuře registračních listů, je potřeba provést správné namapování polí tak, aby se do
aplikace „Evidence ÚPD, ÚS“ dostávaly odpovídající informace z registračních listů.

Současný stav

ÚZEMNÍ STUDIE - TÝN NAD VLTAVOU - OBYTNÁ ZÓNA U DUSÍKŮ STROUHY
Přílohy % Situace širších wtahů.pdf % Koordinační situace.pdf \Hlavni výkres.pdf % Dopravní a technická lnfrastn*tura.pcif %Koerdinaůní

situace - detail A,pdf % Textové část.pdf

Bregistrační list

REGISTRAČNÍ LIST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ÚZEMNÍ STUDIE8*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název: Územní studie - Týn nadVltavou- Obytná zóna Uf Dus9<ů strouhy
Řečené území: kú HnévkoviceuTÝnanedVHavou, Koloděje nad Lužnicí. Netěchovice Nuzíce. Předčice Týn nad Vltavou

Číslo (kód/ 24683780
PořtZovatei: Městský úřad Týn nad Vltavou
Zhotovitel , jméno a příjmení nebo obchodní firma Puchmayerova 3781. Týn nad Vltavou

■ ktentifkwíní íisto:
Praie*tart ' jméno a přímení: l, TÝN NAD VLTAVOU

•čísloautorizace: 718

Etapy Akce Datum Poznámka
Začtení Předání zhotoviteli 19.2.2016
Možnost využití Schválení®1 15.12.2017
Ověření aktuálnosti potvrzení
Ukončení možností
využftf Schválení
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Cílový stav

ÚZEMNÍ STUDII - TÝN NADVtTJWQU - OBYTNÁ ZÓNA U DUSÍKŮ SIIOUHY w 2.20i6i1s.i2.201
PfBohy % Situace itrifch wtahů.pdf ^ Koordinační situace.pdf % Hlavni výkres.pdf % Dopravní a technická (nfrastrukt«ra,ptlf % Koordhiařni 

situace - detail A.pdf % Textová část.pdf 

B registrační tet

4) Neplatná dokumentace nahraná na Geoportál
V nové verzi aplikace „Evidence ÚPD, US“ by se měla zásadně změnit filozofie nakládání s neplatnými 
dokumentacemi. Současné workflow funguje tak, že v případech, kdy z iLASu/iKASu přijde informace o zneplatnění 
některého záznamu (resp. nepřijde informace o platnosti), je tento konkrétní záznam smazán i z databáze pro aplikaci 
„Evidence ÚPD, ÚS“. Veškeré připojené přílohy ale zůstávají bez jakýchkoli vazeb uloženy v souborovém systému 
Geoportálu. Nová verze aplikace „Evidence ÚPD, US" by měla tento přístup změnit tak, že se z ní stane mimo jiné i 
archiv. V případech, kdy je na iLASu/iKASu dokumentace zneplatněna - provedla by se změna v atributu na „neplatná" 
i na Geoportálu. Veškeré přílohy, které k dokumentaci byly připojeny, by zůstaly k dispozici i nadále. Veřejnost by tyto 
neplatné dokumentace z webového rozhraní aplikací „Evidence ÚPD, ÚS“ a „Územní plány a další nástroje územního 
plánování" neviděla. V aplikaci „Evidence ÚPD, ÚS“ by bylo zobrazení těchto dokumentací defaultně vypnuto a jejich 
zobrazení by bylo možné až po zaškrtnutím příslušného filtru.

Neplatné dokumentace by obsahovaly mimo jiné i atribut „Datum výmazu z evidence", které by zobrazovalo datum 
změny atributu z „platný" na „neplatný". Datum by se vyplňoval automaticky na základě provedené synchronizace. 
Označování neplatných dokumentací by se neprovádělo zpětně.

Oprávnění - k neplatným dokumentacím by byl umožněn přístup pouze přihlášeným uživatelům.

5) Úplná znění
V grafické části webového rozhraní Geoportálu bude v aplikaci „Územní plány a další nástroje územního plánování" 
přidána nová sekce „Úplné znění", která se bude zobrazovat nad veškerými ÚPD, u kterých byla pořízena změna. Sekce 
by se měla vytvářet automaticky, jakmile se u ÚPD objeví záznam o nabytí účinnosti nějaké její změny. Účelem této 
sekce je to, aby veřejnost měla na první náhled jasno, v jaké podobě se nachází aktuálně územní plán. Název sekce bude 
tvořen automaticky ve formátu „Úplné znění - “ „Název původní dokumentace", např. „Úplné znění - Územní plán 
Bečice". S touto změnou bezprostředně souvisí i úprava aplikace „Evidence ÚPD, ÚS“ pod přihlášením.
Pořadí sekcí:

1. úplné znění
2. původní ÚPD
3. změny ÚPD dle data nabytí účinnosti od nejstarší po nejnovější; ty bez data účinnosti budou v seznamu změn 

zobrazovány poslední dle jejich ID změny („ID_ZMENY")

Jako přílohy úplného znění budou použity dokumenty, které budou identifikovány níže uvedeným způsobem.
Soubory příloh územně plánovací dokumentace budou vkládány vždy ke konkrétní změně, tak jak je tomu doposud.
V dialogovém okně vložení dokumentu přibude nový parametr „úplné znění", který může nabývat hodnot „Ano/Ne". 
Takto budou identifikovány soubory (myšleno soubory s hodnotou ANO), které se zobrazí jako přílohy úplného znění a 
zároveň se zajistí, že nebude nutné soubory ukládat duplicitně (sekce úplných znění bude vlastně virtuální).
V okamžiku, kdy nabyde účinnosti nová změna příslušné ÚPD a bude proveden nový upload příloh, dojde automaticky 
k porovnání datumů účinnosti a v sekci „úplné znění" se zobrazí pouze přílohy úplného znění ze změny ÚPD, která 
nabyla účinnosti jako poslední.

Důležité upozornění: Úplné znění územního plánu může být pouze jedno pro obec. Nicméně každá obec může mít více 
regulačních plánů a každý z těchto regulačních plánů může mít vlastní úplné znění. U územních studií se dle dnešní 
legislativy nepředpokládá vznik úplných znění, jelikož neexistuje ani možnost změny územní studie.

Cílový stav dialogu vložení
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Cílový stav je zobrazení pro veřejnost

ÚPLNÉ ZNĚNÍ - ÚZEMNÍ PLÁN HARTMANICE 27(

Přílohy % textová častpdf ^ Hlavní výkres, pdf % Koordinační výkres, odf % výkres širších vztahu.pdf % Nákres VPS, VPO á asanaci.pdf 
% Výkres technické ínfrastruktury.ptíf % Výkres základního členlní.pdf % Výkres IPF.prif 

©mapa 3 registrační list QWMS

ÚZEMNÍ PLáN HARTMANICE o u b .z o o s u ?

Přílohy % textová čést.pdf % Hlavni výkres,pdf % Koordinační vykres.pdf % Výkres širších vztahů-pctř % Výkres VPS, VPO a asanati.pdf 

^Výkres technické ínfrastru tctury.pdf % Nákres základního členěni,pdf % Výkres SPF.pcK 

^ změny dmap3 £§ registrační list fflj WMS

ZMÉNA11 ÚP HAPTMAWCE 05.12.2013127.05.2014

Přílohy % Hlavní Wkres.pdf % Koordinační výkres, pof Širší vztahy.pd* % Textová část-návrh,pdf ^Textová čast-odůvodnéní.pdf ^ Zábor

ZPF.pdf Výkres základního členění, pdf % Výkres VPS. VPO a asanacl.pdf % Právní stav po změně t.1 .pcif % Právní stav po změně č.1 -Hlavní 

výxres.pdí % Právní stav po změně č.1 - Koordinační výkres.pdf % Právní stav pozměně či • Výkres VPS.pdf % Právní stav- po změně 11 - 

Výkres šaších vztahů.pdf % Právní stav po změně č.1 - Výkres TOl.pdf % Právní stav oo změně č.1 - Výkres ZČÚ.pd* % Právní stav po změně L '

- Výkres záboru ZPF.sxb 

9 mapa 3 registrační list QVtfMS

Vyplňování odkazů:
mapa: automaticky - totožný jako u poslední vydané změny - resp, datumu nabytí účinnosti 
registrační list: automaticky - totožný jako u poslední vydané změny 
wms: automaticky - totožný s původní dokumentací

6) Změna řazení dokumentací změn UPD
Ve veřejné části Geoportálu v aplikaci „Územní plány a další nástroje územního plánování" změnit způsob řazení změn 
dokumentací tak, že budou řazeny podle data nabytí účinnosti namísto současného řazení dle ID změny přebírané 
ziLAS/iKAS. Pokud bude pole nevyplněno nebo bude datum shodné s jinou změnou, zařazovat neseřazené následně 
dle „IDZMENY".

7) Zvýraznění lišty změn a odkazů
Ve veřejné části Geoportálu v aplikaci „Územní plány a další nástroje územního plánování" změnit způsob zobrazování 
lišty, na které se zobrazují tlačítka Změny, Mapa, Registrační list, WMS, apod., tak aby se „neztrácela" mezi přílohami 
ÚPD, ÚS. Pro lepší vizuální odlišení je potřeba lištu zvýraznit, příp. odsadit.

Současný stav

ú z e mn í ' piá n  mís t a  č e s k ý  k r u ml o v 15.05.2001 | 08.05.2006

Přílohy % Obecné závazná yyhláška.pdf % Závazná částpdf % ÚPO města Český Krumlov - textová částpdf \ l_i-»Vjih.pdí %1.HV_sever.pdí 
% 2.návrh dopravního řešení ÚPO návrh únor 2G05_sever.jpg % 2_návrb dopravního řešeni_jib.jpg % 3aj:ásot>QVám vodou ÚPO návrh únor 

2005_sever.jpg %3ajtásobovánt vodouJfhjpg ^ 3b_odkanatHování ÚPO návrh úr.cr 2005_sever.jpg ^SbjxfKanaiizován.jih.jpg 

% Sc.eiektrcrozvody a telekomunikace ÚPO návrh únor 2005.se/er.jpg % Sc.elektrorozvody a telekomunikace jih.jpg % 3d_piynevody, 

teplovody, produktovody ÚPO návrh únor 2005_sever.jpg %3dj3lynovody, teplovody, produktowxtyjihjpg 4_ptochy veřejní prospěšných

staveb, asanací a asanačních úpravjihjpg % a.plochy veřejně prospěšných staveb, asanaci a asanačních úpravÓPO návrh únor 2005_sever.jpg 

^ 5.vyhodnocenf předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFl  ÚPO návrh únor 2005_sever.jpg % S.yyhodrvocení předpokládaných důsledků na

~mr - nlmlr> J^irc **• V'------ stability ÚPO návrh únor 2005.sever.jpg % ó.uiemni systém ekologické stabiiityjh.jpg
jAzményj Q mapa 3 regjstračreUst O WMS I

ZMĚNA L 01 ÚPO (MĚSTA) ČESKÝ KRUMLOV 31.0S.2006 | 31.12.2011

Přfiohy % Zrněna č. s - opatření obecné povahy.pdf \ hiavniJegeoda.pdf % nlavnl_vyre2_A-pdf % hlavni_vyrez_B.pdf % hlavni.'vyrez_C.pdf 

% VPSJegentía.pof % VPS_yyre£_A,pdf % VPS_vyrez_9.pcrf % VPS_vyrgz_C.pdf % ZPFjegemto.pdf % ZPF_vyrez_A,pdf % ZPF_vyrez_3.pdf 

, %?gF wm? r nrif
[Omapa 8 registrační list PWMS [

8) Notifikace vyexpirovaného hesla
Při přihlašování do neveřejné části Geoportálu, odlišit notifikaci pro neplatná (špatně zadaná) hesla a vyexpirovaná 
hesla. V současnosti se uživatel nedozví, že zadává sice správné heslo, ale již vyexpirované.
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