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1 Projekt CROSS-DATA 

Předkládaná závěrečná zpráva projektu dokumentuje práci a výsledky projektu CROSS-

DATA – přeshraniční management dat pro územní plánování (česko-saský informační 

systém pro územní plánování), který byl financován z programu EU Cíl 3.  Slouží i k 

představení internetového česko-saského informačního systému pro územní plánování 

(ISÚP), vyvinutého v rámci projektu CROSS-DATA a možností jeho využití. Zpráva dále 

obsahuje výhled na budoucí možnosti dalšího využití výsledků. 

1.1 Motivace a námět projektu 

Již více než dvacet let spolupracují Česko a Sasko ve všech oblastech přeshraniční 

spolupráce. Po rozšíření EU v roce 2004 se česko-saskému pohraničí otevřely další 

možnosti, především pro etablování silných regionů pro stále intenzivnější propojení 

v nejrůznějších oblastech společenského a hospodářského života a pro rozvoj česko-

saského pohraničí v důležitou součást nového ekonomického prostoru v Evropě. To je 

spojeno s řadou i přeshraničních plánů. 

Státní hranice i nadále představují překážky pro územní a hospodářský rozvoj, jejichž 

důsledkem může být znevýhodnění hraničních regionů. Přitom je nutno překonávat 

komunikační a informační překážky. Důležitá je rovněž transparentnost.  Pro odstranění 

nebo zmírnění těchto překážek je zapotřebí přeshraničního jednání, rozvoje, plánování a 

v neposlední řadě rovněž přeshraničních investic.  

To konkrétně znamená, že v česko-saském pohraničí se často přijímají územně-plánovací 

rozhodnutí, jejichž vlivy nekončí na hranicích. Nutnost přeshraničních informací pro 

koordinaci územních nároků se v oblasti zemského a regionálního plánování opakovaně 

ukazuje v případě aktuálních témat, jako je řízení tras pro liniové stavby rozvodů energií, 

vymezování ploch pro využití větrné energie ale i řízení využití území za účelem zvládání 

povodňových rizik. Pouze koordinovaná rozhodnutí umožňují tyto úkoly trvale řešit. Je 

proto nutné, získávat ze sousedních zemí informace o současných lokalitách a 

připravovaných záměrech a vzájemně je koordinovat a nacházet vzájemně odsouhlasená 

řešení. 

Nový informační systém pro územní plánování tak nabízí šance, získávat včas a 

přeshraničně informace a zahrnout je tak do úvah v oblasti příhraničního a přeshraničního 

rozvoje. 
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Přeshraniční koordinační procesy v oblasti územního plánování jsou často limitovány 

nedostatečnou výměnou informací a heterogenní datovou základnou. Prostorová data se 

často vyznačují rozdílnými formáty dat, rozdílnou sémantikou a rozdílným způsobem 

zobrazování. Data, která jsou pro územní plánování relevantní, jsou uložená zpravidla u 

příslušných orgánů, v České republice a ve Svobodném státě Sasko jsou zčásti sdružená. 

Vzájemná informovat subjektů v česko-saském pohraničí, které jsou činné v oblasti 

územního plánování, probíhala před zahájením projektu pomocí výměny informací a 

náhledu do plánovacích dokumentů v analogové podobě. Pro výměnu elektronických 

odborných dat však dosud žádný společný systém neexistoval. 

Z tohoto důvodu byly v letech 2010 – 2013 pomocí česko-saského projektu CROSS-

DATA vytvořeny důležité základy pro hledání koordinovaných řešení a společnou podporu 

přeshraničního rozvoje na základě aktuálních prostorových dat za pomoci přeshraničního 

informačního systému pro územní plánování (ISÚP), dostupného na internetu. 

Internetový informační systém územního plánování představuje důležitý pracovní nástroj 

pro aktéry v oblasti územního a odborného plánování, především pro aktéry regionálního 

plánování. Informační systém je kromě toho k dispozici rovněž zájemcům z řad občanů. 

V ISÚPu jsou prostorové informace k česko-saskému pohraničí, které jsou pro územní 

plánování relevantní, poskytovány v rámci společné prezentace neustále pomocí 

webových služeb. 

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v 

rámci programu Cíl3 2007-2013 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 

1.2 Partneři projektu a pracovní celky 

1.2.1 Partneři projektu 

Partnery projektu CROSS-DATA byli české kraje – Karlovarský kraj, Ústecký kraj a 

Liberecký kraj a tři saské příhraniční regionální plánovací svazy – Plánovací svaz Horní 

Lužice / Dolní Slezsko (Planungsverband Oberlausitz/Niederschlesien), Plánovací svaz 

horní Polabí / východní Krušnohoří (Oberes Elbtal/Osterzgebirge) a Plánovací svaz 

regionu Saská Kamenice (Planungsverband Region Chemnitz). Řídícím partnerem 

projektu bylo Saské státní ministerstvo vnitra. Dále byl do projektu zapojen Saský zemský 

úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie) jako vlastník a poskytoval řady odborných dat. (viz obázek 

1). 
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Obr. 1: Území, řešené v rámci projektu CROSS-DATA a sídla projektových partnerů. 

1.2.2 Pracovní celky 

Během doby realizace projektu byl nejprve zpracován společný základ znalostí o 

rozdílných systémech územního plánování v České republice a ve Svobodném státě 

Sasko. Na základě tohoto procesu pak byly z přeshraničního pohledu definovány 

odborné, ale i technické požadavky na ISÚP. Vývoj vlastního ISÚP pak probíhal na 

základě těchto požadavků.  

Projekt byl členěn do pěti obsahově na sebe navazujících a tematicky přesahujících 

pracovních celků (viz obázek 2). Garanci za jednotlivé pracovní celky přebírali jednotliví 

projektoví partneři. Za řízení a koordinaci projektu bylo zodpovědné Saské státní 

ministerstvo vnitra (Sächsisches Staatsministerium des Innern) jako lead partner projektu. 
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Obr. 2: Pracovní celky projektu CROSS-DATA 

Jednotlivé pracovní celky budou dále krátce popsány. 

Pracovní celek 1 - Společná základna 

Jaké jsou podstatné znaky rozdílných systémů územního plánování? Co mají tyto 

systémy společného, v čem se liší? 

K tomu, aby bylo možno tyto otázky zodpovědět, byly v rámci prvního kroku systematicky 

shromážděny všechny relevantní informace, které byly dále centrálně zpracovány a 

dokumentovány ve srovnatelné formě. Partneři projektu se pak během společných 

workshopů seznámili s rozdílnými systémy plánování a mohli pak diskutovat i požadavky 

na prostorové informace z pohledu územního plánování. Výsledkem bylo společné 

pochopení příslušného jiného systému územního plánování. Výsledky jsou veřejnosti 

dostupné ve formě dvoujazyčné publikace (viz. odst. 2.3). 

Pracovní celek 2 – Plánování a koncepce česko-saského informačního systému pro 

územní plánování 

Jaké jsou cílové skupiny plánovaného systému? Jaké požadavky mají budoucí uživatelé 

na ISÚP? Jaké jsou technické, odborné a právní rámcové podmínky? Jaká prostorová 

data a jaké geoslužby jsou v jaké formě k dispozici? Na základě odpovědí na tyto otázky 

vypracovali partneři projektu společně profil požadavků na česko-saský informační systém 

pro územní plánování (Specifikace požadavků, viz. odst. 2.1), ve kterém byly 

zdokumentovány kromě odborných požadavků i požadavky technické povahy.. Potřebné 

prostorové informace byly poté v jednotlivých regionech zpracovány podle dohodnutých 

pravidel a poskytnuty pro ISÚP ve vhodné formě, například jako geoslužby. V rámci 

zpracování dvoujazyčného Katalogu dat (viz odst. 2.4) proběhlo sémantické porovnání 

relevantních dat.. Kromě toho byla přijata pravidla pro jednotné grafické zobrazení dat a to 

jak v rámci tohoto procesu, tak i ve formě Katalogu značek (viz odst. 2.4). Paralelně 

probíhala průběžná výměna a porovnávání s dalšími podobnými projekty, především 

s projektem „Harmonizace základních geografických dat na hranicích mezi Českou 
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republikou a Svobodným státem Sasko“, který byl podpořen z programu Cíl 3. Zohledněny 

byly rovněž výsledky projektu „Geoinformační síť pro přeshraniční region národních parků 

Česko – Saské Švýcarsko“ (GeNeSIS), který byl podpořen z programu INTERREG IIIA. 

Pracovní celek 3 – Technická realizace 

V Detailní (technické) specifikaci (viz odst. 2.4) bylo detailně popsáno, jak mají být 

požadavky, popsané ve Specifikaci požadavků, řešeny a realizovány. Po dokončení této 

Detailní specifikace proběhl na tomto základě praktický vývoj česko-saského ISÚP, jako 

například vytvoření technické infrastruktury a vývoj interaktivního uživatelského rozhraní 

ISÚPU a nebo zapojení geoslužeb. Jednotlivé realizační kroky byly sledovány 

projektovými partnery v rámci workshopu pracovní skupiny ISÚP, která byla pro tyto účely 

zřízena. Díky tomu bylo možno včas a koordinovaně zapracovávat do ISÚP aktuální 

poznatky.  

Pracovní celek 4 - Modelové projekty 

Nový informační systém pro územní plánování byl testován v rámci modelových projektů, 

řešících ústřední a vybrané úkoly z oblasti územního plánování: 

• Na Karlovarsku byly pomocí informačního systému pro územní plánování 

analyzovány a porovnávány potenciály hospodářského rozvoje.  

• Plánovací region Horní Polabí / východní Krušnohoří vyvíjel koncepci 

vyrovnávacích ploch pro retenční prostory na Labi. 

• Informační systém pro územní plánování byl testován v rámci dvou 

plánovacích her. 

Pracovní celek 5 - PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 

Pro pozdější uvedení ISÚPu do praxe byla důležitá včasná informovanost a zapojení 

potenciálních uživatelů, jako například regionálních či komunálních orgánů územního 

plánování. Pro veřejnost byly rovněž zpracovávány informace ve formě bannerů, letáků a 

textů na internetových stránkách projektu CROSS-DATA (viz kapitola 3) a to způsobem, 

přiměřeným pro jednotlivé cílové skupiny.  

Pracovní celek 6 - Řízení a koordinace projektu 

Saské státní ministerstvo vnitra jako lead partner převzalo za podpory externího 

managementu projektu, firmy „INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und 
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Partner“ odbornou a finanční koordinaci projektu. V rámci úzké koordinace všech 

účastníků projektu byly dodrženy předpisy programu Cíl 3 a projekt byl takto řízen a 

realizován. 

2 Jednotlivé etapy práce a výsledky 

2.1 Průběh projektu 

Současně s projektovou žádostí byl rovněž po dohodě s kooperačními partnery 

vypracován plán práce a časový harmonogram, který byl upravován podle aktuálního 

vývoje. (viz obázek 3). 

V rámci první etapy, která probíhala zhruba od poloviny roku 2010 do konce roku 2011, se 

kooperační partneři zabývali v rámci velmi intenzivních diskusí obsahem, organizací a 

nástroji územního plánování v obou zemích. Důležitou součástí práce byla výměna 

s dalšími projekty, které se zabývaly metodami sémantického a geometrické 

homogenizace geodat s cílem, zohlednit v rámci projektu CROSS-DATA odpovídající 

informace a výsledky a využít rovněž metodických zkušeností. Studijní cesta zavedla 

partnery projektu na podzim roku 2011 k partnerům podobného projektu „X-Border-GDI 

Niederlande-Nordrheinwestfalen“, který je realizován mezi Nizozemím a Severním 

Porýním – Vestfálskem a přispěla k rozšíření znalostí o možných3 požadavcích na česko-

saský internetový informační systém pro územní plánování. 

 

Obr. 3: Generalizovaný časový harmonogram projektu 

Od poloviny roku 2011, během druhé etapy projektu, byly formulovány odborné a 

technické požadavky na ISÚP ve formě Specifikace požadavků a vyhodnocena například 



Závěrečná zpráva   

 
 

 

 

 

CROSS-DATA Abschlussbericht CZ final.docx / 09.01.14 

 

Seite 10 
 

dostupnost dat a různá technická kritéria pro vytvoření technické infrastruktury. V rámci 

plánovací a koncepční fáze ISÚP probíhal dále iterativní sémantických proces koordinace 

mezi českými a německými kooperačními partnery, který se zabýval potřebnými 

relevantními prostorovými informacemi pro ISÚP. Výsledkem této práce je dvoujazyčný 

Katalog dat (viz obr. 2.4). 

Počínaje jarem roku 2012 byla během několika jednání vypracována Kooperační dohoda 

s rámcovými legislativními podmínkami pro další spolupráci po ukončení projektu, která 

byla posléze příslušnými zástupci všech projektových partnerů podepsána. 

Během třetí a poslední fáze od začátku roku 2012 do května roku 2013 byla na základě 

vytvořených podkladů zadána technická realizace ISÚP, během které se uskutečnila řada 

koordinačních schůzek s partnery projektu a vybranou firmou, která ISÚP vyvíjela. Další 

důležitou součástí této etapy projektu bylo poskytnutí dostupných a vytvoření potřebných 

geoslužeb partnery projektu pro internetový ISÚP. 

2.2 Příručka k projektu CROSS-DATA 

V příručce k projektu CROSS-DATA jsou zachycena pravidla a procesy koordinace 

projektu, managementu financí a interní a externí komunikace kooperačních partnerů 

v rámci projektu CROSS-DATA (viz rovněž obr. 4). Představuje metodiku pracovních 

procesů v rámci projektu a sloužila jako materiál v případě organizačních otázek v rámci 

projektu. Podává malý náhled do obsahu projektu CROSS-DATA, přičemž veškeré 

odborné práce a výsledky jsou řešeny v odpovídajících odborných dokumentech a nejsou 

cílem příručky projektu. Hlavními body příručky jsou nejdůležitější pravidla programu a 

projektu, která je nutno během realizace projektu dodržovat. 
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Obr. 4: Organizační struktura a způsoby komunikace v projektu CROSS-DATA 

Příručka projektu byla zpracována externím managementem projektu, firmou 

„INFRASTRUKTUR UMWELT Professor Böhm und Partner“ ve spolupráci s lead 

partnerem a je k dispozici všem kooperačních partnerům v češtině a němčině v interní 

části internetových stránek projektu CROSS-DATA ke stažení. 

2.3 Systémy územního plánování - porovnání 

Jako základ pro následující projektové práce byly v rámci prvního kroku analyzovány a 

navzájem porovnávány systémy plánování v jednotlivých zemích. Výsledkem byla 

dvoujazyčná publikace „Systém územního plánování v České republice a Svobodném 

státě Sasko“. 
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Obr. 5: Dvoujazyčná publikace Systém územního plánování v České republice a 

Svobodném státě Sasko 

Publikace odráží společné znalosti rozdílných systémů územního plánování v České 

republice a ve Svobodném státě Sasko a má pomoci především pracovníkům územního 

plánování a zájemcům z řad odborné veřejnosti k lepšímu pochopení druhého systému 

územního plánování a řízení územního rozvoje a usnadnit nutné procesy koordinace (viz 

obázek 6 a viz obázek 7). Intenzivní diskuse pomohli kooperačním partnerům při 

pochopení územního plánování v sousední zemi a zapojení těchto poznatků do procesu 

vývoje ISÚP. 
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Obr. 6: Systém územního plánování v Německu 
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Obr. 7: Územní a strategické plánování v České republice 

Kooperační partneři chtějí při aktualizaci publikace zohlednit aktuální vývoj systémů 

plánování v České republice a ve Svobodném státě Sasko. 

2.4 Internetový Česko – saský informační systém pro územní plánování 

Specifikace požadavků a Detailní (technická) specifikace 

Analýza a dokumentace obou systémů plánování byly výchozím bodem pro další iterativní 

diskusi, kdy byly zpracovány odborné požadavky na budoucí informační systém. 

Označením a popisem konkrétních případů použití ISÚP partnery projektu bylo možno 

definovat další požadavky a technické parametry. Odborné a technické požadavky česko-

saského informačního systému pro územní plánování byly shrnuty ve Specifikaci 

požadavků. Za podpory externí firmy, pověřené lead partnerem, byla na základě 

Specifikace požadavků a výsledků z řady workshopů projektových partnerů zpracována 

Detailní (technická) specifikace jako odborný a obsahový podklad pro realizaci systému. 

Skutečný vývoj česko-saského informačního systému pro územní plánován byl zahájen 

na počátku roku 2012 firmou con terra - Gesellschaft für Angewandte 

Informationstechnologie mbH spol. s r.o. (společnost pro aplikované informační 

technologie). Proces vývoje vycházel ze Specifikace požadavků a z Detailní specifikace a 

z řady diskusí a koordinačních schůzek a workshopů pracovní skupiny ISÚP: Na obrázku 

8 a obrázku 9 je zobrazen přístup do ISÚP a náhled na interaktivní mapu ISÚP. 
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Obr. 8: Úvodní stránka česko-saského ISÚP 

ISÚP nabízí: 

 obsáhlé dvoujazyčné informace z oblasti územního a rezortního plánování 

 poskytování různých, pro územní plánování relevantních prostorových informací a 
základních dat na bázi služeb (například topografická mapa) 

 prostřednictvím mapové galerie přístup k tematickým mapám 

 jednoduché možnosti vyhledávání  

 interaktivní obsahové porovnání prostorových dat pomocí dvoujazyčného Katalogu 
dat a Katalogu značek 

 dotazy na a zobrazení metadat (například aktuálnost dat a příslušnost)  

 možnost vytváření individuálních tematických map 
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Obr. 9: Náhled na interaktivní mapu česko-saského ISÚP 

ISÚP přispívá: 

 k lepšímu přístupu k prostorovým informacím, které jsou pro územní plánování 
relevantní na bázi služeb  

 ke zlepšení srovnatelnosti českých a saských prostorových dat, která jsou pro 
územní plánování relevantní. 

 k usnadnění koordinace procesů územního plánování  

 k intenzifikaci odborné diskuse mezi orgány z oblasti územního a rezortního 
plánování na obou stranách hranice 

 k udržitelnému zajištění česko-saské přeshraniční spolupráce a to v době po 
ukončení projektu 

Dvoujazyčný katalog dat 

Pro zlepšení srovnatelnosti prostorových informací, které jsou pro územní plánování 

relevantní, bylo nutno provést obsahové porovnání těchto dat. V této souvislosti je 

významná především právní závaznost plánovacích dat. Na základě intenzivních a 

dlouhých diskusí na národní a mezinárodní úrovni bylo možno provést sémantickou 

harmonizaci řady oborových témat. Sémantické porovnání proběhlo na úrovni jevů ve 

formě třístupňového porovnání pomocí „semaforu“. Cílem bylo dosáhnout jednoduchého a 

praktického zobrazení tohoto porovnání. Výsledkem je dvoujazyčný Katalog dat, ve 

kterém jsou data na úrovni jevů přirazena kategoriím „shodné“ (= zelená), „podobné“ (= 

žlutá) a „rozdílné“ (= červená) (viz obrázek 10). 
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Obr. 10: Výtah z dvoujazyčného Katalogu dat se „semaforem“ 

Katalog dat obsahuje řadu přeshraničních informací a je součástí ISÚP. Partneři projektu 

shromáždili a porovnali téměř 400 různých záznamů. Obsaženy jsou prostorové 

informace, které jsou v územně-plánovacích dokumentech používány přímo, případně 

které byly z pohledu subjektů územního plánování vyhodnoceny jako zvláště důležité pro 

vytváření plánovacích dokumentů nebo které slouží jako podklad pro posuzování 

územně-plánovacích témat. Popis dat je uveden v češtině a němčině. 

Ke každému záznamu je možno interaktivně načíst datový list (viz obrázek 11). Součástí 

Katalogu dat jsou i kartografické značky, odrážející příslušnou národní symbologii. 
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Obr. 11: Datový list v ISÚP 

Katalog značek a publikace 

Mezi českými kraji a saskými plánovacími svazy neexistují jednotná pravidla pro 

vizualizaci. Pro zobrazení objektů v ISÚP se čeští a němečtí partneři dohodli na použití 

národních značek. Cílem bylo umožnit v ISÚP kartografické zobrazení přeshraniční mapy 

podle standardů, běžných v Česku nebo v Německu. Uživatel by tak měl mít možnost, 
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prohlížet si data a legendy, zobrazené značkami a texty legendy podle národních 

standardů. Na obrázcích 12 a 13 je uveden náhled německého a českého uživatele na 

stejný výřez mapy s odpovídajícími značkami podle národních standardů.  

 

Obr. 12: Pohled českého uživatele na mapu 

 

Obr. 13: Pohled německého uživatele na mapu 

Publikace, obsahující značky, která byla v rámci projektu vytvořena (viz obrázek 14) 

systematicky představuje symbologii legend ve stavu ke květnu roku 2013 a to v obou 

zemích. Úkolem této příručky je zjednodušit práci s interaktivními mapami v ISÚP: 
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Publikace se značkami je určena pro české i německé uživatele. Díky specifické vazbě 

publikace je možno nahlížet na značky českého a německého mapového zobrazení 

současně.  

Publikace podává přehled o: 

 základním členění Katalogu dat v ISÚP,  

 metodické interpretaci srovnatelnosti dat, 

 ukazatel dat v mapovém okně ISÚP a   

 o všech použitých značkách (viz obrázek 14). 

 

Obr. 14: Výtah z Příručky značek 

Uživatelská příručka a Příručka administrátora 

Uživatelskou příručku si z internetové stránky projektu CROSS-DATA mohou stáhnout 

všichni uživatelé ISÚP. Současně je k dispozici v ISÚP jako kontextová nápověda. V této 

příručce jsou srozumitelným způsobem popsány nejdůležitější funkčnosti ISÚP s cílem, 

umožnit uživatelům začátek práce a obsluhu ISÚP. 

Příručka administrátora je oproti tomu určena administrátorům ISÚP a podává informace 

o architektuře, požadavcích na systém a o možnostech instalace a konfigurace ISÚP. Je 

dostupná registrovaným systémovým administrátorům a kooperačním partnerům projektu 

CROSS-DATA. 
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2.5 Modelové záměry 

Česko-saský ISÚP byl testován v rámci dále popsaných modelových záměrů, kdy byla 

generována nová data pro plánování a zkoušeny analýzy a aplikace. 

2.5.1 Územní studie horských oblastí Rozvoj ekonomických potenciálů v území 

Pro zpracování informací k územní a hospodářské situaci horských oblastí v česko-

saském pohraničí pro ISÚP a jejich pilotní poskytnutí v rámci ISÚP zpracoval Karlovarský 

kraj jako partner projektu CROSS-DATA územní studii. Cílem studie bylo, vytvořit na 

základě analýzy území, jeho potenciálů a vazeb návrh koncepce možného územního 

rozvoje horských oblastí Karlovarského kraje se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu. 

 

Obr. 15: Koncepční přehled Územní studie horských oblastí 

Koncepce navazuje na zjištěné vazby horských oblastí k vnitřním oblastem (které se 

nacházejí mimo horské oblasti) a k území mimo Karlovarského kraje, tedy Svobodného 

státu Sasko a Ústeckého kraje. Horské oblasti byly v rámci studie vymezeny nadmořskou 

výškou od 500 m n. m. a v rámci řešeného území členěny: Krušné Hory, Ašsko, Český a 
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Slavkovský les. V rámci studie bylo detailně upřesněno vymezení ploch pro cestovní ruch, 

rekreaci a sport nadmístního významu a vyhodnoceny další vybrané záměry, které jsou 

vymezeny v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. 

V dokumentaci Studie jsou popsány obecné rozvojové cíle horských oblastí a současně 

formulována doporučení pro další rozvoj horských oblastí (viz obrázek 15) Územní studie 

horských oblastí byla pořízena nejen jako územně plánovací podklad, který bude 

podkladem pro aktualizaci Zásad územního rozvoje a pro územní plány obcí, ale také pro 

další koncepce, zabývající se rozvojem těchto území i v dílčích oblastech (regionální 

rozvoj, doprava, cestovní ruch, životní prostředí atd.). Pro testování funkčnosti česko-

saského informačního systému pro územní plánování byla z této územní studie byla 

vybrána určitá data. 

2.5.2 Vývoj regionální koncepce retenčních ploch pro Labe v plánovacím regionu 

horní Polabí / východní Krušnohoří 

Aby bylo možno v česko-saském ISÚP zobrazit dostupné výsledky vodohospodářských 

výzkumů k možným vyrovnávacím plochám pro využití v rámci územního plánování, byly 

regionálním plánovacím svazem Horní Polabí / východní Krušnohoří analyzovány 

odpovídající plochy a zpracována data pro jejich vizualizaci v ISÚP. Zájemci se tak mohou 

na internetu informovat o „plochách, které lze potenciálně získat zpět“ (retenční plochy) 

(viz obrázek 16). 

Vhodné retenční plochy mají být kromě toho v rámci aktualizace regionálního plánu, která 

by měla být zahájena ještě v letošním roce, zajištěny územním plánem. To vyžaduje 

právní podporu při řešení otázky, jaké odborné požadavky musejí tyto plochy splňovat, 

aby je bylo možno v územním plánu právně závazně stanovit jako prioritní oblast. V rámci 

projektu CROSS-DATA bylo zadáno zpracování právního posudku, který ve spolupráci 

české a německé výzkumné instituce osvětlil právní situaci jak na české1 , tak i na 

německé2 straně. První výsledky byly představeny v rámci česko-německého workshopu 

v březnu 2013. 

                                                

1
 Česká výzkumná instituce: pan Kryselka, Ústav územního rozvoje, Brno   

2
 Německá výzkumná instituce: Prof. Dr. G. Jansen, Institut für ökologische Raumentwicklung, Dresden (Ústav pro 

ekologický územní rozvoj v Drážďanech) 
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Obr. 16: Příklad výřezu z mapy retenčních ploch 

2.5.3 Plánovací hry 

Pro seznámení se s česko-saským ISÚP a vyzkoušení internetových služeb byly v rámci 

projektu realizovány dvě plánovací hry: 

V listopadu roku 2012 uspořádal Regionální plánovací svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko 

jako jeden z kooperačních partnerů na německé straně v Kamenci (Kamenz) plánovací 

hru, během které si kooperační partneři pod vedením firmy conterra, vyvíjející ISÚP, mohli 

možnosti ISÚP vyzkoušet. Testovány byly případy použití, které byly předtím 

kooperačními partnery vybrány, například vyhledávání relevantních geoslužeb a územně-

plánovacích informací a sestavení geoslužeb a přeshraniční koordinace regionálního a 

směrného stavebního plánování. 

Po dokončení Územní studie horských oblastí se další plánovací hra konala v Karlových 

Varech v březnu 2013. Účastníky byli partneři projektu a čeští odborníci – pracovníci 

odborů územního plánování obcí. Cílem této plánovací hry bylo představení česko-
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saského informačního systému pro územní plánování. Současně byla simulována 

praktická aplikace ISÚP a testována vybraná témata. 

2.6 Workshopy a pracovní schůzky 

V průběhu tří let, během kterých byl projekt realizován, byla připravena a proběhla řada 

workshopů a pracovních schůzek. 

 

Obr. 17: Workshop v Radebeulu v území Regionálního plánovacího svazu Horní Polabí / 

východní Krušnohoří, duben 2011 

Tato setkání mají právě v přeshraničním projektu nesmírný význam, kdy je možno za 

pomocí tlumočníků vést diskuse v rodném jazyce. Současně byla diskutována řada témat, 

vysvětlována nedorozumění, vzniklá díky rozdílným jazykům a především byla přímo 

přijímána rozhodnutí. 

Kromě těchto pracovních a tematických aspektů hrál důležitou roli pro další spolupráci 

přímý kontakt. Práce v oblasti územního plánování nekončí ukončením projektu, ale 

budou pokračovat i nadále a to nejen ve vztahu na údržbu a využití ISÚP.  

V rámci vývoje ISÚP byla dodatečně vytvořena pracovní skupina ISÚP, která byla v 

bezprostředním kontaktu s firmou, která systém vyvíjela a která se pravidelně scházela a 

řešila konkrétní otázky, které byly s vývojem systému spojeny. Scházeli se i všichni 

projektoví partneři, aby byli informováni o stavu vývoje a mohli přijímat další rozhodnutí. 

Díky tomu mohli odborníci v menších skupinách pracovat na vlastním vývoji, současně 
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však byla zajištěna i informovanost všech projektových partnerů, kteří tak byli do procesu 

realizace Detailní specifikace zapojeni. 

 

Obr. 18: Workshop v Karlových Varech, srpen 2012 
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3 Práce s veřejností 

3.1 Internetová stránka projektu CROSS-DATA 

Na internetových stránkách projektu CROSS-DATA (www.cross-data.eu) lze v rubrikách 

 Data a fakta 

 Partneři projektu 

 Pracovní celky 

 Modelové projekty 

 Výsledky 

 Publikační opatření 

 a Akce 

nalézt další informace o projektu. 

Internetová stránka projektu CROSS-DATA, financovaná z dotačních prostředků EU, byla 

vytvořena firmou „INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner“ ve 

spolupráci s lead partnerem projektu (Saské státní ministerstvo vnitra) a během doby 

realizace projektu průběžně aktualizována (viz obrázek 19). 

 

Obr. 19: Internetová stránka projektu CROSS-DATA 

Vedle obecných informací k organizaci projektu jsou zde v rubrice „Výsledky“ nebo / a 

„Publikační opatření“ ke stažení i různé výsledky, publikace a prezentace. 

http://www.cross-data.eu/
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Prostřednictvím odkazu, umístěného na úvodní stránce projektu CROSS-DATA je možno 

se dostat na internetový česko-saský informační systém pro územní plánování, který je 

přístupný široké veřejnosti (úvodní stránka, viz obrázek 20). Prostřednicím ISÚP je možno 

načíst Katalog dat s Katalogem značek. 

 

Obr. 20: Internetová stránka projektu CROSS-DATA / úvodní stránka 

3.2 Publikace / přednášky 

Leták projektu a banner 

Pro informování veřejnosti o projektu CROSS-DATA, byl na začátku, uprostřed a na konci 

doby realizace projektu vytvořen leták a obsahově shodný banner. 

Obsah letáku a banneru odráží stav, případně danou etapu projektu. Pro prezentaci 

projektu CROSS-DATA byly na různých akcích rozdávány letáky a instalován banner. 

Leták a banner jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách projektu CROSS-

DATA. 

Tiskové zprávy a odborné články 

Během průběhu projetu byly publikovány různé tiskové zprávy a odborné články, jejichž 

cílem bylo informovat o projektu, případně o akcích v rámci projektu. Kromě zprávy o 

zahájení projektu: „Zahajovací politická akce“ (Politische Auftaktveranstaltung) a 
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k závěrečné konferenci: „Informační systém pomáhá překonávat hranice“ (Ein 

Rauminformationssystem hilft Planungsgrenzen zu überwinden) byly publikovány tiskové 

zprávy v "TransEcoNet News" (März 2011, S.8), Technické univerzity v Drážďanech; v 

Newsletter "Infopress" aus Euroregion Erzgebirge (Herbst 2010, S.11), v časopise 

„Strukturfonds Aktuell“ (červenec 2011, str. 21), v Libereckém měsíčníku (červen 2012) a 

TEMA „CROSS-DATA Informační systém územního plánování“ (červen 2012) a v 

magazínu pro geoinformatiku „gis.business – Das Magazin für Geoinformation“ (červenec 

2013). 

Prezentace 

Das Projekt wurde von den Kooperationspartnern während der Projektlaufzeit auf den Ta-

gungen EUREGIA 2010, AGIT 2011, Internationaler GIS Tag 2011, Regionalplanertagung 

2011, auf der Abschlussveranstaltung Projekt: „Grenzüberschreitende Geodatenhomoge-

nisierung SN-TR 2011“, Jahresveranstaltung 2011 des Ziel3 Programms Sachsen-

Tschechien, in der Beratung der Anwendergruppe ESRI-AG-Ostsachsen 2011 und ’13, im 

2. Workshop GDI Sachsen 2012, beim Seminar zu Industriebrachen – Brownfields und 

Greenfields von Reichenberg (Liberecký kraj) Oktober 2012, an der Konferenz der Zu-

kunft 2012 in Chodov, der 10. Planungsausschusssitzung des Planungsverbades Region 

Chemnitz im Juni 2012 und der 38. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsver-

bandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge im September 2012 sowie dem Sächsischen GIS-

Forum 2013 präsentiert. 

Abstrakta, případně  přednášky z těchto akcí jsou k nahlédnutí na internetových stránkách 

projektu CROSS-DATA. 

http://www.cross-data.eu/fileadmin/user_upload/2_Download/3_Presse/2011-03-30_TransEcoNet_News_8.pdf
http://www.cross-data.eu/fileadmin/user_upload/2_Download/3_Presse/infopress_03_10.pdf
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4 Přidaná hodnota projektu CROSS-DATA a budoucnost ISÚP - výhled 

Hlavním cílem tohoto projektu, podpořeného z programu EU Cíl Ziel3, byl společný rozvoj 

v česko-saského pohraničí pomocí efektivnější koordinace územního plánování za 

pomoci internetového informačního systému. Česko-saský informační systém pro územní 

plánování má pomoci překonat stávající hranice v oblasti územního plánování. Intenzivní 

odborné diskuse mezi zúčastněnými pracovníky regionálního plánování zcela jistě trvale 

zlepší i každodenní praktickou přeshraniční spolupráci v oblasti územního plánování. 

Některá jednání, která dosud probíhala formou dlouhých služebních cest, které práci 

ztěžovaly, je nyní možno vést krátkou cestou, například prostřednictvím e-mailu. Díky 

posílení důvěry mezi zúčastněnými bude spolupráce i v budoucnosti snazší, rychlejší a 

lepší. 

V rámci projektu CROSS-DATA byla dále vytvořena společná báze znalostí rozdílných 

systémů plánování v Česku a Německu / Sasku, která je k dispozici v podobě publikace 

„Systém územního plánování v České republice a ve Svobodném státě Sasko“.  

Zde bylo poprvé dosaženo sémantické harmonizace česko-saských územně-plánovacích 

dat. Mezi českými kraji a saskými plánovacími svazy dosud neexistovala jednotná 

pravidla pro zobrazení. V projektu byly nyní stanoveny pro českou a německou stranu 

jednotné značky. Teprve díky tomu byla umožněna společná vizualizace. 

Spolupráce všech subjektů regionálního plánování podél česko-saské hranice ukazuje 

nejen mimořádný zájem o témata, která byla v rámci projektu řešena, ale zajišťuje rovněž 

společný postup. Partneři projektu sami pojmenovali potřebu, obsah a témata a našli pro 

ně řešení. Vývoj systému nebyl určován technickými možnostmi, ale požadavky 

pracovníků regionálního plánování. I z tohoto důvodu představuje spolupráce v rámci 

projektu CROSS-DATA důležitý krok na cestě úspěšného, přeshraničně koordinovaného 

regionálního rozvoje. Cíle a výsledky projektu jsou v souladu s cíly platného i budoucího 

Zemského rozvojového plánu. 

Aktivní spolupráce projektových partnerů projektu CROSS-DATA sice končí společně 

s ukončením projektu, vzniklá přeshraniční síť odborníků z Česka a Saska však bude 

každodenní práci usnadňovat. 

Ještě před ukončením projektu se kooperační partneři projektu CROSS-DATA dohodli 

v rámci Kooperační dohody na nejprve pětiletém funkčním provozu ISÚP. Během tohoto 

období budou ISÚP využívat a udržovat. Poté proběhne vyhodnocení systému a 
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rozhodnutí o jeho dalším využití. Po pětiletém provozu ISÚP není vyloučeno rozšíření 

jeho funkčnosti, především ve směru na nižší úroveň územního plánování (komunální 

úroveň). 

V podobě ISÚP byl vytvořen odborný portál pro přeshraniční územní plánování, 

především pro regionální plánování, který lze z hlediska jeho obsahu i struktury rozšířit. 

Kromě toho je možno přenést zkušenosti z projektu a technologii ISÚP i na ostatní 

hraniční regiony. Z důvodů řady pozitivních efektů by o takovýto přenos mělo být 

usilováno. 

Ze vzájemné spolupráce veřejných institucí mohou vznikat další kooperace, které podpoří 

hospodářský a společenský rozvoj v česko-saském pohraničí. 
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A Příloha 

A.1 Seznam workshopů během realizace projektu 

Datum  Místo a projektový partner Téma 

24.03.2010 Drážďany, Saská rozvojová 
banka 

První setkání projektových partnerů 

08.09.2010 Karlovy Vary, Karlovarský kraj Projednání organizace a komunikace v rámci projektu  

14.09.2010 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Zahajovací konference, politická zahajovací akce 

15.09.2010 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Představení projektů, které je nutno zohlednit a diskuse o 
profilu požadavků na podklady 

20.10.2010 Plánovací svaz regionu Saská 
Kamenice   

Pokračování diskusí o požadavcích na podklady pro 
Katalog dat 

04.11.2010 Regionální plánovací svaz Horní 
Lužice – Dolní Slezsko 

Představení a diskuse o plánovacích systémech v obou 
zemích 

15.12.2010 Ústí nad Laben, Krajský úřad 
Ústeckého Kraje 

Projednání postupu při zpracování dvoujazyčné publikace 
„Systémy územního plánování“ a Katalogu dat. 

21.02.2011 Plánovací svaz regionu Saská 
Kamenice   

Projednání úpravy struktury českého a německého 
Katalogu dat a jeho technické realizace  

24.03.2011 Karlovy Vary, Karlovarský kraj Projednávání otázek ke dvoujazyčné publikaci „Systém 
územního plánování“ 

04./05.04.2011 Regionální plánovací svaz Horní 
Polabí/Východní Krušnohoří 

Projednání požadavků uživatelů na ISÚP, diskuse ke 
Katalogu dat a publikaci „Systém územního plánování“ a 
první rámce k realizaci Katalogu značek 

13.04.2011 Ústí nad Laben, Krajský úřad 
Ústeckého Kraje 

Sémantické porovnání položek v Katalogu dat 

09.06.2011 Ústí nad Laben, Krajský úřad 
Ústeckého Kraje 

Diskuse k záznamu metadat, pokračování diskusí k 
realizaci Katalogu značek 

09.09.2011 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Představení beta verze Specifikace požadavků 

15.09.2011 Drážďany, Saský zemský úřad 
pro životní prostředí, 
zemědělství a geologii 

Pokračování diskuse ke Specifikaci požadavků a řešení 
otevřených otázek 

22./23.09.2011 Arnheim (Nizozemí), 
x-border-GDI 

Studijní cesta, trilaterální výměna zkušeností 

24.11.2011 Drážďany, Saský zemský úřad 
pro životní prostředí, 
zemědělství a geologii 

Projednání finalizace beta verze Specifikace požadavků 

06./07.12.2011 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Představení konečné verze Specifikace požadavků a 
projednání realizace projektu a financování  

28.02.2012 Liberec, Krajský úřad 
Libereckého kraje, Liberec 

Katalog dat a Katalog značek a zajištění udržitelnosti 

19.03.2012 Karlovy Vary, Karlovarský kraj Zajištění udržitelnost a stanovení priorit služeb 

11.04.2012 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Zahajovací akce k realizaci ISÚP 

02.05.2012 Cvikov (Zwickau), Plánovací 
svaz regionu Saská Kamenice    

Setkání pracovní skupiny ISÚP k technické realizaci ISÚP 
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Datum  Místo a projektový partner Téma 

29./ 30.05.2012 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Informace o stavu prací na ISÚP a modelových projektech 

21.06.2012 Meerane, Plánovací svaz 
regionu Saská Kamenice 

Představení prototypu informačního systému pro územní 
plánování 

31.07./ 
01.08.2013 

Karlovy Vary, Karlovarský kraj Projednání zajištění udržitelnosti a další realizace projektu 

30.08.2012 Drážďany, Regionální plánovací 
svaz Horní Lužice – Dolní 
Slezsko 

Projednání technických detailů vývoje ISÚP 

10.10.2012 Liberec, Krajský úřad 
Libereckého kraje, Liberec 

Představení stavu vývoje ISÚP 

07.11.2012 Liberec, Krajský úřad 
Libereckého kraje, Liberec 

Projednání aktivit a financování projektu  

22.01.2013 Lichtentanne, Plánovací svaz 
regionu Saská Kamenice   

Projednání dosud otevřených aktivit projektu a koncepce a 
organizace závěrečné konference 

20.02.2013 Karlovy Vary, Karlovarský kraj Zpráva o výsledcích modelového projektu Karlových Varů, 
organizace závěrečné konference a informace o stavu 
vývoje ISÚP  

18.03.2013 Drážďany, Saský zemský úřad 
pro životní prostředí, 
zemědělství a geologii/ 
Regionální plánovací svaz Horní 
Polabí/Východní Krušnohoří  

Prezentace modelového projektu Regionálního 
plánovacího svazu Horní Polabí/východní Krušnohoří, 
management projektu a financí 

24.04.2013 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Závěrečná konference pod názvem: „Informační systém 
územního plánování pomáhá překonávat hranice 
plánování“ 

25.04.2013 Drážďany, LP (Saské státní 
ministerstvo vnitra) 

Závěrečné setkání partnerů projektu 
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A.2 Plán práce: Detailní seznam aktivit 

N° Název a obsah 

1 Příprava projektu / zpracování žádosti 

2 Společná základna: Přeshraniční územní plánování na úrovni regionů a požadavky na informace o území 

2.1 
Základy, metodika, rámcové podmínky: Koordinace vypracovávání předepsaných parametrů pro výsledné dokumenty 
projektových partnerů, Harmo-nizace postupů, workshop (1), (prezentace systémů plánování, proces vypracovávání 
plánů,  právní účinnost, právní předpisy, kontaktní osoby) 

2.2 
Soupis relevantních podkladů pro rámcové podmínky územních plánů regionů (systémy plánování, proces vypracovávání 
plánů, právní účinnost vykazování ohrožených území, právní předpisy, kontaktní osoby apod.) 

2.3 
Zpracování informací od jednotlivých partnerů (pracovních podklady a workshop) a jejich sestavení do 2-jazyčné brožury 
pro správní orgány a veřejnost, umístění informací na internetové platformě 

2.4 Workshop (2) k definování střednědobé strategie pro přeshraniční územní plánování regionů a zpráva o jeho výstupech 

2.5 
Workshop (3) k definování požadavků na česko-německý informační a územně-plánovací systém a zpráva o jeho 
výstupech 

2.6 
Workshop (4) pro shodné zobrazování na společně vypracovaných mapách územního plánování (témata / obsahy, 
měřítka, legendy, vypracování návodu) 

2.7 
5 workshops během realizace projektu se zástupci obcí a dalšími potenciálními uživateli za účelem informovanosti a dis-
kuse o požadavcích a využívání informací územního charakteru 

2.8 

Studijní cesty / výměna poznatků (2-3 osoby od každého PP, na dobu 3-5 dnů); cílem je společná práce na přeshra-
ničních tématech územního plánování, prezentace / workshop o ekologických datech a systémech v Sasku, výměna s 
hraničními zeměmi v rámci spolupráce GDI (Geodienste-Infrastruktur Sachsen) – X-Border GDI Nizozemsko -Severní 
Porýní Westfálsko-Dolní Sasko 

3 Plánování a koncepce Česko-saského informačního systému pro územní plánování 

3.1 
Definování uživatelů, požadavky, okrajové podmínky: workshop (5), disponibilita dat (jaká data a v jaké podobě má pro-
jekt k dispozici, která data budou společně vytvořena, stanovení pravidel pro výměnu dat a stanovení podmínek užívání a 
převzetí/přebírání dat) 

3.2 
Sestava o disponibilitě a kvalitě dat, technická kritéria, další kritéria pro zemské plánování / plánování regionů / data 
zemského úřadu pro životní prostředí a geologii (např. voda, půda) 

3.3 
Plánování rozhraní k stávajícím portálům geodat a ke geodatovým službám, disponibilita dat v Sasku, směrnice, požada-
vky (GDI, INSPIRE apod.), saské zákony 

3.3 Plánovaní rozhraní k stávajícím portálům a integrace homogenizovaných základních geodat 

3.4 Společné workshopy expertů GIS (6,7) k průběžné koordinaci pracovních postupů 

3.5 Společné workshopy expertů GIS (8,9) k průběžné koordinaci pracovních postupů 

3.6 
Shrnutí informací o stavu dat, sestavení společního 2-jazyčného katalogu a vysvětlivek (aktualizace Zadávací dokumen-
tace), příspěvky Saska, vytvoření brožury o projektu / prospekt (skládačka) 

3.7 
Koncepce pro vytvoření společně využitelných databank (definování plánovaného databankového systému, měřítka, 
obsah ) s úpravou přístupových práv pro všechny PP 

3.8 
Vytvoření předpokladů pro poskytování dat (podle Zadávací dokumentace), přizpůsobení stávajících dat na požadavky 
stanovené v projektu 

3.9 
Analýza a porovnání s jinými probíhajícími homogenizačními východisky (např. s projektem Cíl 3 k homogenizaci 
základních geodat DE-CZ) 

3.10 
Dohoda o spolupráci k využívání homogenizovaných základních geodat (SMI, GeoSN) a rámcové právní podmínky pro 
zobrazování odborných geodat 

4 Technická realizace Česko-saského informačního systému o územním plánování 

4.1 
Generování dat (chybějící ekonomická, topografická a relevantní územně-plánovací data k řadě témat v oblasti životního 
prostředí, m.j.  k řízení povodňových rizik), adaptace stávajících dat na požadavky stanovené v projektu, na servery a 
případně i serverový software 

4.2 
Workshop (10)+(11), vyjasnění uživatelských podmínek, přístupová práva, webhosting, správa/aktualizace plánované 
webové platformy, společná dohoda o vytvoření platformy, jejím obsahu, správě/aktualizaci 
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N° Název a obsah 

4.3 Prověření použitelnosti komponent, softwaru a know-how ze stávajících informačních systémů (např. DP-PLIS) 

4.4 
Technická realizace a konzultace (koordinace 3.4/3.5/3.6/3.7), vizualizace informačního a plánovacího systému (přeshra-
niční platforma pro regionální územní plány): obrazovka, prohlížeče, servery, software, hardware apod., externí pora-
denství a management kvality 

4.5 Služby (dříve databáze) 

4.6 
Server s daty české strany, vytvoření databanky (K) / technická realizace připojení k serveru s daty české strany, in-
tegrace do stávajícího geoinformačního systému GIS a poskytnutí geodatových služeb (U/L) 

4.7 
12 doprovodných jednání pro vzájemné odsouhlasení (12 SMI), (13, 14 LfULG), (15 C), (16 OE/OE), (17 OL/NS), 18 
(K) + 5 WS 2.7 

5 Modelové projekty: přeshraniční plánování a spolupráce na úrovni obcí 

5.1 
Studie rozvoje hospodářských potenciálů v příhraničí (s využitím zlepšených informací pro územní plánování) (územní 
studie horských oblastí) 

5.1 
Zpracování regionálního konceptu retenčních kompenzačních ploch pro řeku Labe v plánovacím regionu Horní Po-
labí/Východní Krušnohoří, 1 přeshraniční workshop k prezentaci koncepce ve 2. čtvrtletí 2012 a jeden regionální work-
shop ve 2. čtvrtletí 2011workshop (v rámci regionu s obcemi ležícími u Labe) ve 2. čtvrtletí 2011 

5.1 Přeshraniční kooperace cílové oblasti Ebersbach-Seifhennersdorf-Neugersdorf-Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov 

5.2 
Plánovací hra k využití informačního systému ÚP pro plánování („plánovací hra“ / „testy“ v regionech, souhrnný pracovní 
dokument (společný přístup) (SMI) / „Plánovací hra  pro informační systém územního plánování a plán využití území“ (K) 

6 Práce s veřejností, propagace projektu 

6.1 Internetová stránka projektu a odkazy na příslušnou stránku na webové stránce partnerů 

6.2 Letáky (na začátku, uprostřed a na závěr projektu), plakáty o projektu (2 v každém jazyce) 

6.3 1. Setkání partnerů, Zahajovací konference, závěrečná konference, tiskové zprávy 

6.4 Návod pro uživatele systému / brožura 

6.4 
Účast na veletrhu euregia 2012, konference CROSS-DATA na veletrhu euregia v roce 2012, místo toho účast v březnu 
2013 na SVB v Praha 

6.4 Propisovací tužky, poznámkové bloky 

6.4 
Různé materiály pro práci s veřejností regionálního svazu pro územní plánování, účast projektu CROSS-DATA na Saské 
konferenci pracovníků územního plánování regionů v r. 2011, část konference je věnována tématu příhraničního územ-
ního plánování 

6.4 
Propisovací tužky, bloky (SMI), tašky, poznámkové bloky, apod. – propagační předměty k prezentaci projektu v kraji Kar-
lovy Vary (K) 

6.4 
Účast projektu CROSS-DATA na Saské konferenci pracovníků územního plánování v r. 2011, část konference je věno-
vána tématu příhraničního územního plánování 

6.4 
Prezentace, plakát na mezinárodní konferenci GIS (podzim 2011), tisková činnost na regionální úrovni, pravidelné infor-
mace pro uživatele (pro obce) 

6.5 Komunikační koncepce (školení, semináře) 

7 Management a koordinace projektu 

7.1 Zřízení a vedení sekretariátu projektu 

7.2 
finančního managementu a výkaznictví, konzultace s JTS, účast na aktivitách JTS, plánování proplácení prostředků, 2-
jazyčná závěrečná zpráva pro JTS, zprávy o stavu prací na projektu, vedení seznamu dokladů (dokladování), audit podle 
článku 16, žádosti o proplacení prostředků, správa dotačních prostředků, zasílání prostředků PP, překlady, tlumočení 

7.3 
Projektový a finanční management (m.j. vstupy pro plánování proplácených prostředků, vedení seznamu dokladů 
/dokladování/, vstupy pro zprávu o stavu prací na projektu, audit podle článku 16, vstupy pro závěrečnou zprávu), 
překlady, tlumočení 
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