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Abstrakt 

Město Jihlava pořizuje v rámci podpory vlastního dlouhodobého rozvoje nový územní plán 

(ÚP). Samotná realizace ÚP se skládá z několika vzájemně navazujících etap a jednou z nich 

je i fáze připomínkování konceptu/návrhu budoucího ÚP veřejností. V rámci této etapy mají 

obyvatelé města možnost formou veřejného projednání podat námitku nebo připomínku 

k navržené podobě budoucího ÚP, který stanovuje základní funkční a prostorové uspořádání 

území obce. Pracovníci úřadu územního plánování (ÚÚP) a informatiky se společně rozhodli 

pro tuto etapu využít technologií GIS (Esri a T-WIST), kterými město Jihlava disponuje, 

a rozšířit tak možnosti podání příslušných připomínek či námitek i elektronicky 

prostřednictvím mapové aplikace. 

Kombinací technologií Esri ArcGIS Viewer for Flex (mapová aplikace s widgety) a T-WIST 

(databázová evidence pro zpracování všech podnětů) vzniklo komplexní webové řešení 

Připomínkování konceptu ÚP, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách města. 

Nosným prvkem mapové aplikace, která jako podkladové vrstvy obsahuje návrhy hlavních 

a koncepčních výkresů a také letecký snímek, je widget Připomínky, který slouží 

k zakreslování grafických připomínek. Průvodce zadáváním připomínek požádá o vyplnění 

údajů o autorovi připomínky, zakreslený tvar a zadané údaje uloží do ArcSDE a následně 

zašle potvrzující email. Prostorovou lokalizaci dotčeného území podporují widgety pro 

hledání adres a nástroj pro práci s parcelami KN (katastru nemovitostí). Další funkce jsou 

zajištěny widgety pro měření ploch a vzdálenosti, tvorbu poznámek a tisk.  Druhou neméně 

důležitou částí celého řešení je databázová aplikace, která v rámci intranetu slouží 

pracovníkům ÚÚP pro jednotnou evidenci a vyhodnocení vlastních připomínek a námitek. 

Aplikace disponuje nástroji pro jednoduchou správu všech podnětů (šablony pro odpovědi, 

exporty sestav, odesílání informativních e-mailů, aj.) a díky integraci se spisovou službou 

umožňuje efektivní řešení celého administrativního procesu pro všechny zúčastněné subjekty 

(ÚÚP, projektanti, veřejnost). 

Celé řešení je praktickou ukázkou flexibilního využití moderních technologií a webových 

služeb, integrace GIS a agendových systémů a lze jej jistě zařadit mezi příklady realizace 

e-Governmentu, tj. elektronizace výkonu veřejné správy. 
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