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Seznam použitých zkratek:
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
GÚAP – Geoportál územně analytických podkladů Ústeckého kraje
ORP – obec s rozšířenou působností
SDM – správa datových modelů
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1. Přihlášení do Geoportálu ÚAP
Geoportál ÚAP lze spustit běžným www prohlížečem (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome), a to na webové adrese http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs
Zobrazí se úvodní stránka Geoportálu ÚAP.

Kliknutím na volbu „Přihlášení“ v záhlaví stránky se objeví přihlašovací dialogové okno, do
kterého uživatel zapíše přidělený login a heslo:
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Po přihlášení se objeví na modré liště nový odkaz „MŮJ PORTÁL“ a v záhlaví stránky je uvedeno
jméno přihlášeného:

Při najetí myší na odkaz „MŮJ PORTÁL“ se přihlášenému uživateli zobrazí nové volby, které může
využít pro práci s Geoportálem ÚAP:
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2. Základní ikony
Přehled

Zobrazí seznam všech dostupných záznamů

Výběr

Výběr záznamů dané aplikace (podle výběrových podmínek)

Podrobný výběr

Výběr záznamů dané aplikace (podle rozšířených podmínek)

Nový záznam

Nový záznam v dané aplikaci

Funkce

Funkce dostupné v aplikaci

Hlavní stránka

Přechod na stránku s odkazy na ostatní aplikace inf. systému

Info

Výpis podrobných informací k příslušnému záznamu

Editovat

Editace příslušného záznamu

Smazat

Smazání příslušného záznamu

Historie

Zobrazí historii změn záznamu

Přílohy

Zobrazí přílohy k záznamu

Odkaz na mapu

Zobrazí mapu

Odkaz na reg.list

(Evidence ÚPD, ÚS)

Zobrazit log

Zobrazí výpis kontrol při aktualizaci dat, případné chyby

Zobrazit popis aktualizace Zobrazí seznam aktualizovaných a neaktualizovaných dat
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3. Aplikace územního plánování
Kliknutím na volbu „Aplikace územního plánování “ pod volbou „MŮJ PORTÁL“ na hlavní straně
Geoportálu ÚAP se zobrazí hlavní menu této aplikace:
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3.1

Evidence ÚPD, ÚS
Kliknutím na volbu „Evidence ÚPD, ÚS“ v menu Aplikace územního plánování se zobrazí
přehled ÚPD, ÚS v Ústeckém kraji:

Výsledkem je soupis všech dokumentací ÚPD, ÚS. V soupisu lze listovat:
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3.1.1. Filtr v aplikaci evidence ÚPD, ÚS
Filtr si uživatel zobrazí stisknutím ikony
. Uživatel nastaví kritéria výběru (typ, název,
územní působnost, ORP, pořizovatel, atd.) a stiskne tlačítko „Vyhledat“.

Výsledkem je soupis vybraných dokumentací. V případě více záznamů lze v soupisu listovat.
Pokud si chce uživatel zobrazit podrobné informace o dané dokumentaci rozklikne šipku, která
je umístěna vždy vlevo v řádku od daného záznamu. Poté se zobrazí daná dokumentace
s dostupnými volbami:

3.1.2. Práce s kartou dokumentace ÚPD, ÚS
Práce s danou kartou dokumentace ÚPD, ÚS probíhá pomocí ikon:
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Pro detailnější informace musí uživatel stisknout šipku umístěnou vpravo od záznamu.

Informace o dokumentaci ÚPD, ÚS si uživatel zobrazí stisknutím ikony
informací dokumentaci ÚPD, ÚS je potřeba stisknout tlačítko „Zavřít“.

. K uzavření

Přílohu u dokumentace ÚPD, ÚS lze zobrazit ikonou
. Otevře se dialogové okno. Pokud
daná dokumentace obsahuje přílohu, lze ji stáhnout poklikem na její název, soubor se stáhne a
poté uživatel zavře dialogové okno tlačítkem „Zavřít“.
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Odkaz na mapu na vybrané dokumentaci (pokud je volba dostupná) uživatel provede stiskem
ikony zeměkoule

s textem „Odkaz na mapu“:

Odkaz na registrační list vybrané dokumentace uživatel provede stiskem ikony zeměkoule
s textem „Odkaz na registrační list“:
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3.1.3. Založení nového záznamu
Novou dokumentaci lze vložit stiskem tlačítka
. Vzhledem k tomu, že všechny
dokumentace se do této evidence propisují po synchronizaci se systémem ILAS, nezakládají se
tedy nové dokumentace touto cestou. V případě změny budete informováni prostřednictvím
odboru územního plánování a stavebního řádu.

3.2

Poskytovatelé ÚAP
Kliknutím na volbu „ Poskytovatelé ÚAP“ v menu Aplikace územního plánování se zobrazí
přehled poskytovatelů ÚAP v Ústeckém kraji:

Výsledkem je soupis všech poskytovatelů ÚAP. V soupisu lze listovat:

3.2.1 Export v aplikaci poskytovatelé ÚAP
Přehled poskytovatelů ÚAP je možné exportovat stiskem tlačítka „Export“:
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Zobrazí se dialogové okno s volbou exportovaných sloupců. Stiskem tlačítka „Exportovat“ se
provede export dat do formátu xls. Dialogové okno se musí uzavřít stiskem tlačítka „Zavřít“:

3.2.2 Filtr aplikace poskytovatelé ÚAP
Filtr si uživatel zobrazí stisknutím ikony
PSČ, Město) a stiskne tlačítko „Vyhledat“:

. Uživatel nastaví kritéria výběru (název, IČO,

Výsledkem je soupis vybraných poskytovatelů. V případě více záznamů lze v soupisu listovat.
Shodně lze hledat podle podrobnějších kritérií v „Podrobném filtru“:

3.2.3 Zobrazení karty Poskytovatelé ÚAP
Pokud si chce uživatel zobrazit podrobné informace o daném poskytovateli rozklikne šipku,
která je umístěna vždy vlevo v řádku od daného záznamu.
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Poté se zobrazí karta daného poskytovatele:
Karta obsahuje tyto části:
 Pobočky organizace – vyjmenované pobočky organizace (pokud je organizace má)
 Kontaktní osoby – kontakty na pracovníky daného subjektu
 Jevy ÚAP – seznam jevů ÚAP, které daný subjekt poskytuje
 Zdrojové soubory – lze přiložit přílohu za daného poskytovatele (zdrojová a
aktualizovaná data jsou ukládána jen do evidence Pasporty ÚAP do zabezpečených
složek)
 Aktualizace poskytovatele – seznam nahraných aktualizací, které byly za daného
poskytovatele nahrány do Geoportálu ÚAP

3.2.4 Práce s kartou Poskytovatelé ÚAP
Práce s kartou Poskytovatelé ÚAP probíhá pomocí ikon

Pro detailnější informace musí uživatel stisknout šipku umístěnou vpravo od záznamu.
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Informace o daném poskytovateli ÚAP si uživatel zobrazí stisknutím ikony
informací dokumentaci ÚPD, ÚS je potřeba stisknout tlačítko „Zavřít“.

. K uzavření

Přílohu ke kartě Poskytovatele ÚAP uživatel vloží stiskem ikony
. Otevře se dialogové
okno, ve kterém přes tlačítko „Přidat“ uživatel otevře dialogové okno pro vyhledání souboru na
svém disku.

Uživatel vyhledá přes tlačítko „Procházet (Zvolit soubor)“ dokument a uloží jej stiskem tlačítka
„Uložit“. Poté zavře dialogové okno s výčtem příloh tlačítkem „Zavřít“.

Pokud daná dokumentace již obsahuje přílohu, lze ji zobrazit stiskem ikony
. Otevře se
dialogové okno. Uživatel poklikem na název souboru soubor stáhne a poté zavře dialogové
okno tlačítkem „Zavřít“.
Do režimu editace karty poskytovatele ÚAP se uživatel dostane stiskem ikony
ukončení editace stiskne tlačítko „Zavřít“.
Odkaz na webové stránky poskytovatele ÚAP uživatel provede stiskem ikony
„Odkaz na webové stránky“.

. Po

s textem

Odkaz na portál Poskytovatel ÚAP uživatel provede stiskem ikony
s textem „Odkaz na
portál“. Ikona je u daného poskytovatele pouze v případě, že poskytovatel svá data poskytuje
prostřednictvím svého portálu.
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Všechny uvedené ikony fungují stejným způsobem i u ve výše uvedených částí karty
poskytovatele ÚAP.

3.2.5 Založení nového záznamu
Nového poskytovatele založí uživatel stiskem tlačítka
. Toto právo je jak na straně
Ústeckého kraje, tak na straně ORP. Pokud jedna ze stran zjistí, že není karta daného
poskytovatele založena, je nutné ji do aplikace Poskytovatelů ÚAP založit. V případě, že data
poskytuje fyzická osoba, kontaktuje pracovník ORP příslušného pracovníka na Ústeckém kraji,
který kartu založí vzhledem k přiřazení „fiktivního IČ“, které přiřadí Ústecký kraj (do atributu
META_ID nelze uvést rodné číslo, které je využíváno v případě poskytnutí dat fyzickou osobou).
Zobrazí se prázdná karta pro založení nového poskytovatele. Uživatel vyplní všechny dostupné
údaje a kartu uloží stiskem tlačítka „Uložit“:
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3.3

Pasporty ÚAP
Kliknutím na volbu „Pasporty ÚAP“ v menu Aplikace územního plánování se zobrazí přehled
Poskytovatelů ÚAP v Ústeckém kraji:

Výsledkem je soupis všech pasportů ÚAP. V soupisu lze v případě více listů listovat:

3.3.1 Filtr pasporty ÚAP
Filtr si uživatel zobrazí stisknutím ikony
. Uživatel si nastaví kritéria výběru (ID pasportu,
název, Pořizovatel, Poskytovatel, IČO, datum vystavení, platnost) a stiskne tlačítko „Vyhledat“:
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Výsledkem je soupis vybraných pasportů. V případě více záznamů lze v soupisu listovat.

3.3.2 Zobrazení karty pasporty ÚAP
Pokud si chce uživatel zobrazit podrobné informace o daném pasportu rozklikne šipku, která je
umístěna vždy vlevo v řádku od daného záznamu.

Poté se zobrazí karta daného poskytovatele:
Karta obsahuje tyto části:
 Poskytovatelé ÚAP – odkaz na kartu poskytovatele dat
 Aktualizační balíčky – odkaz na daný aktualizační balíček

3.3.3 Práce s kartou Pasporty ÚAP
Práce s kartou Pasporty ÚAP probíhá pomocí ikon:

Pro detailnější informace musí uživatel stisknout šipku umístěnou vpravo od záznamu.

Informace o daném pasportu ÚAP si uživatel zobrazí stisknutím ikony
informací dokumentaci ÚPD, ÚS je potřeba stisknout tlačítko „Zavřít“.
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. K uzavření

Pasport k datům ÚAP od daného poskytovatele uživatel vloží stiskem ikony
v hlavičce
pasportu. Jedná se o předaný dokument, který pořizovatel obdrží od poskytovatele dat.
Otevře se dialogové okno, ve kterém přes tlačítko „Přidat“ uživatel otevře dialogové okno pro
vyhledání souboru na svém disku.

Uživatel vyhledá přes tlačítko „Procházet (Zvolit soubor)“ dokument a uloží jej stiskem tlačítka
„Uložit“. Poté zavře dialogové okno s výčtem příloh tlačítkem „Zavřít“:

Pokud si uživatel chce stáhnout již uloženou přílohu, lze ji zobrazit stiskem ikony
v hlavičce pasportu. Otevře se dialogové okno. Poklikem na název souboru soubor stáhne a
poté zavře dialogové okno tlačítkem „Zavřít“.
Neveřejné přílohy si uživatel stáhne též pomocí ikony
s názvem „Neveřejné přílohy“,
která se nachází pod rozbalovací šipkou vpravo v hlavičce pasportu. Postup je stejný jako u
klasické přílohy. Zde mohou být uložena surová data od poskytovatele a data zapracovaná do
datového modelu a nahraná do datového skladu Geoportálu ÚAP. V tuto chvíli takto používá
Ústecký kraj i pro předání surových a zapracovaných dat na jednotlivá ORP.
Do režimu editace karty Pasportu ÚAP se uživatel dostane stiskem ikony
editace stiskne tlačítko „Zavřít“.

. Po ukončení

Všechny uvedené ikony fungují stejným způsobem i u ve výše uvedených částech karty
pasporty ÚAP.
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3.3.4 Založení nového záznamu do evidence Pasporty ÚAP
Nový pasport je v tuto chvíli povinný založit každý pořizovatel dat ve chvíli, kdy obdrží data,
která bude zapracovávat do datového modelu Ústeckého kraje a bude je nahrávat do
datového skladu Geoportálu ÚAP.
Nový pasport založí uživatel stiskem tlačítka
. Zobrazí se prázdná karta pro založení
nového pasportu. Uživatel vyplní všechny dostupné údaje a vybere z nabídky poskytovatele, od
kterého pasport obdržel. V případě, že poskytovatel v nabídce není, je nutné založit kartu
poskytovatele v evidenci Poskytovatelů (kapitola 3.2.5). Kartu uloží stiskem tlačítka „Uložit“:

Po založení pasportu si opíše vygenerované ID Pasportu, které použije pro aktualizaci
příslušných dat. ID Pasportu se při aktualizaci vyplní do atributu Pasport ID, který obsahují
všechny vrstvy datového modelu Ústeckého kraje. Po nahrání dat do datového skladu se lze
pak jednoznačně odkázat na daný pasport k datům.
K založenému pasportu pak uživatel nahraje samotný sken ve formátu .pdf do přílohy
v hlavičce pasportu a do neveřejných příloh může vložit surová data.
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3.4

Jevy ÚAP
Kliknutím na volbu „ Jevy ÚAP“ v menu Aplikace územního plánování se zobrazí přehled jevů
dle datového modelu Ústeckého kraje:

Výsledkem je soupis všech jevů ÚAP. V soupisu lze v případě více listů listovat:

3.4.1 Filtr jevy ÚAP
Filtr si uživatel zobrazí stisknutím ikony
. Uživatel si nastaví kritéria výběru (ID, číslo jevu
podle vyhlášky, id jevu podle vyhlášky v datech (VYHL_ID), název jevu, právní předpis, popis
jevu) a stiskne tlačítko „Vyhledat“:
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Výsledkem je soupis vybraných pasportů. V případě více záznamů lze v soupisu listovat.

3.4.2 Zobrazení karty jevy ÚAP
Pokud si chce uživatel zobrazit podrobné informace o daném jevu rozklikne šipku, která je
umístěna vždy vlevo v řádku od daného záznamu.

Poté se zobrazí karta daného jevu:
Karta obsahuje tyto části:
 Organizace poskytující daný JEV – seznam všech poskytovatelů daného jevu

22

3.4.3 Práce s kartou jevy ÚAP
Práce s danou kartou jevu ÚAP probíhá pomocí ikon:

Pro detailnější informace musí uživatel stisknout šipku umístěnou vpravo od záznamu.

Informace o jevu ÚAP si uživatel zobrazí stisknutím ikony
jevů ÚAP je potřeba stisknout tlačítko „Zavřít“.

. K uzavření informací

Přílohu u jevu ÚAP lze zobrazit ikonou
. Otevře se dialogové okno. Pokud daný jev ÚAP
obsahuje přílohu, lze ji stáhnout poklikem na její název, soubor stáhne a poté zavře dialogové
okno tlačítkem „Zavřít“:

Odkaz do SDM – přes tuto ikonu

se uživatel dostane do aplikace SDM.
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3.5

Aktualizační balíčky
Kliknutím na volbu „ Aktualizační balíčky“ v menu Aplikace územního plánování se zobrazí
přehled všech nahraných aktualizačních balíčků:

Výsledkem je soupis všech aktualizačních balíčků nahrávaných do datového skladu Geoportálu
ÚAP. V soupisu lze v případě více listů listovat:

3.5.1 Filtr aktualizační balíčky ÚAP
Filtr si uživatel zobrazí stisknutím ikony
. Uživatel si nastaví kritéria výběru (číslo balíčku,
IČO pořizovatele, název, datum zapracování, stav) a stiskne tlačítko „Vyhledat“:
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Výsledkem je soupis vybraných aktualizačních balíčků. V případě více záznamů lze v soupisu
listovat.

3.5.2 Zobrazení karty Aktualizačního balíčku
Pokud si chce uživatel zobrazit podrobné informace o daném aktualizačním balíčku rozklikne
šipku, která je umístěna vždy vlevo v řádku od daného záznamu.

Poté se zobrazí karta daného jevu:
Karta obsahuje tyto části:
 Aktualizace poskytovatele – seznam poskytovatelů nahrávaných v daném balíčku
 Pasporty ÚAP – Pasport k nahrávaným datům
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3.5.3 Práce s kartou aktualizačního balíčku
Práce s kartou aktualizačního balíčku probíhá pomocí ikon:

Pro detailnější informace musí uživatel stisknout šipku umístěnou vpravo od záznamu.

Popis aktualizace si uživatel zobrazí stiskem tlačítka

.

Do režimu editace karty aktualizačního balíčku se dostane uživatel stiskem ikony
. Lze
editovat pouze text vepsaný do pole „Poznámka“. Změny se uloží stiskem tlačítka „Uložit“.
Informace o daném aktualizačním balíčku si uživatel zobrazí stisknutím ikony
informací o aktualizačním balíčku je potřeba stisknout tlačítko „Zavřít“.

. K uzavření

Log transform, tedy podrobný popis aktualizace si uživatel zobrazí ikonou
s popisem
„Zobrazit log (transform)“. Pokud log obsahuje pouze informaci „INFO“, pak kontrola dopadla
dobře (viz poslední řádek logu). Pokud je v logu alespoň jednou informace „ERROR“, pak
kontrola dopadla špatně a je nutné chybu dohledat, opravit a opravený balíček opětovně
nahrát.
Log load, tedy podrobný popis zápisu do SDE. Tento proces se spustí pouze v případě, že
předchozí kontrola dat dopadla dobře. Zde se již tedy předpokládá bezproblémový průběh.
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Stejně jako u předchozího logu ale platí, že pokud se v logu vyskytne informace „ERROR“, tak
se data do SDE nenahrála.
V této části aplikace v přílohách
nalezne uživatel přímo balíček, který nahrává. Ten se
sem automaticky ukládá při načtení dat, které uživatel nahrává do Geoportálu ÚAP.

3.5.4 Založení nového aktualizačního balíčku
Nový aktualizační balíček je nutné založit vždy, když uživatel nahrává/aktualizuje nová data
od poskytovatele.
Nový aktualizační balíček založí uživatel stiskem tlačítka
. Zobrazí se dialogové okno, ve
kterém přes tlačítko „Přidat/Procházet“ uživatel otevře dialogové okno pro vyhledání souboru
na svém disku. Připravený soubor musí být ve formátu „.zip“ a obsahovat data buď ve file
systemu (SHP) nebo v geodatabázi (FGDB). Dále musí být zaškrtnuto „UPOZORNĚNÍ“.
Aktualizační balíček načte a zároveň spustí stiskem tlačítka „Uložit“:

Poté se balíček začne zpracovávat. U daného balíčku je pak informace o jeho stavu v atributu
„STAV“.
Aktualizační balíčky mohou nabývat těchto stavů:
 Vytváření – v průběhu vytváření balíčku, kontrola ještě nebyla spuštěna
 Chyba při spuštění scriptu – při spuštění scriptu kontroly dat došlo k chybě
 Zpracování dat – data se zpracovávají
 Chyba v datech – v průběhu zpracování se vyskytla chyba v datech
 Chyba v zapracování - v průběhu zpracování se vyskytla neočekávaná chyba
 Zapracováno – data prošla kontrolou a byla úspěšně nahrána do centrálního úložiště,
byl vyplněn atribut DATUM ZAPRACOVÁNÍ
 Nedostupná licence – licence není dostupná
 Data připravena – data jsou připravena k zapracování
 Žádná data k zpracování – do systému nebyla zapracována žádná data
 Zapracována část dat – zapracována byla jen část z nahraných dat

Uživatel si též během aktualizace může zkontrolovat, v jaké fázi kontrol se balíček právě
nachází zobrazením logů. Balíček je zapracován do datového skladu Geoportálu ÚAP (SDE) až
ve chvíli, kdy se u aktualizačního balíčku objeví u stavu „ZAPRACOVÁNO“.
Pokud je u balíčku uveden jiný stav než zapracováno, je nutné balíček znovu nahrát. V případě
CHYBY V DATECH uživatel musí chybu nalézt, opravit v datech a data znovu nahrát.
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3.5.5 Znovunahrání aktualizačního balíčku – oprava balíčku
Pokud uživatel nahrává balíček opětovně, opravu balíčku, nelze již použít ikonu pro nový
aktualizační balíček. Opravu již nahraného balíčku uživatel nahraje pomocí ikony Přílohy
.
Po stisknutí této ikony se uživateli otevře dialogové okno, kde je již zobrazena příloha. Jedná se
o původně nahrávaná data, popsáno v kapitole 3.5.3. Uživatel stiskne tlačítko „Přidat“:

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém přes tlačítko „Přidat/Procházet“ uživatel otevře
dialogové okno pro vyhledání souboru na svém disku. Připravený soubor musí být ve formátu
„.zip“ a obsahovat data buď ve file systemu (SHP) nebo v geodatabázi (FGDB). Dále musí být
zaškrtnuto „UPOZORNĚNÍ“. Opravený aktualizační balíček načte a zároveň spustí stiskem
tlačítka „Uložit“:

Poté se balíček začne zpracovávat.
Balíček s opravenými daty tedy nahradí původní balíček a jsou nahrazeny i oba logy, které se
generují při zapracování dat a již se budou vztahovat k opraveným datům.
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3.6

Ostatní data ÚAP
Kliknutím na volbu „Ostatní data ÚAP“ v menu Aplikace územního plánování se zobrazí
záznam, který odpovídá přihlášenému uživateli dle příslušnosti k ORP/Kraj:

Výsledkem je záznam, který odpovídá přihlášenému uživateli dle příslušnosti k ORP/Kraj:

Do této části Aplikace územního plánování vkládají pracovníci ORP „Ostatní data ÚAP“, které
nelze zapracovat do datového modelu, ale jsou důležitá pro práci projektanta, jedná se o
okruhy 16,17 v datovém modelu Ústeckého kraje. Přes část Aktualizační balíčky lze nahrát
pouze okruhy 1-15 a 18.
Do této části Aplikace územního plánování mají povolený přístup pouze pracovníci ORP a
pracovníci KÚ ÚK.

3.6.1 Vložení ostatních dat ÚAP
Ostatní data ÚAP uživatel vloží stisknutím ikony
. Uživateli se otevře dialogové okno, ve
kterém přes tlačítko „Přidat“ uživatel otevře dialogové okno pro vyhledání souboru na svém
disku:
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Uživatel vyhledá přes tlačítko „Procházet (Zvolit soubor)“ připravený soubor ve formátu „.zip“
a uloží jej stiskem tlačítka „Uložit“. Poté zavře dialogové okno s výčtem příloh tlačítkem
„Zavřít“:
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3.7

Administrace oprávnění k aktualizaci ÚAP
Kliknutím na volbu „Administrace oprávnění k aktualizaci ÚAP“ v menu Aplikace územního
plánování se zobrazí přehled jevů s oprávněním na jejich aktualizaci:

Výsledkem je soupis všech jevů a oprávněnost na jejich aktualizaci. V soupisu lze listovat:

3.7.1

Filtr administrace oprávnění k aktualizaci ÚAP

Filtr si uživatel zobrazí stisknutím ikony
. Uživatel si nastaví kritéria výběru (JEV_ID,
název, oprávnění) a stiskne tlačítko „Vyhledat“:

Výsledkem je soupis vybraných jevů. V případě více záznamů lze v soupisu listovat.
31

