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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v
sídelní struktuře.
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Nové technologie aplikované např. v oblastech stavebnictví, dopravy, energetiky nebo
informatiky vedou ke změnám potřeb, chování a zvyklostí obyvatel, kladou oproti minulosti
jiné nároky na strukturu sídel, dochází k přesunům různých funkcí z center na okraje sídel a
naopak. Příkladem může být budování nových dopravních tepen a záchytných parkovišť na
okrajích sídel, přesun obytných funkcí center do suburbánních zón a jejich nahrazení
nebytovými, administrativními plochami nebo přemísťování prodejních ploch z center do
okrajových nákupních zón.
Výzkumnou potřebou je v zájmu prohloubení a zkvalitnění územně plánovacích procesů je
třeba analyzovat relevantní nové technologické trendy, charakterizovat a kvantifikovat jejich
současné a předpokládané územní dopady na sídla a na sídelní strukturu v podmínkách ČR.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum

4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Návrh výzkumu je v souladu s hlavním cílem výzkumných potřeb MMR , spočívajícím ve
zkvalitnění metodické, legislativní i rozhodovací činnosti mj. ve věcech územního plánování.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Řešení projektu se váže na specifický cíl MMR v programu BETA, jímž je nalezení nových
mechanismůpro udržitelný a sociálně-ekonomický rozvoj sídel v městském a venkovském
prostoru včetně jejich vzájemné interakce a spolupráce.
6) Cíl(e) projektu:
Cílem projektu je na základě vyhodnocení vlivu změn uvedených technologií na veřejnou
infrastrukturu, na strukturu sídel a na jejich úlohu v sídelní struktuře poskytnout potřebné
podklady pro územně plánovací činnost obcí, krajů i Ministerstva pro místní rozvoj,
poskytnout potřebné informace pro účelné umisťování a rozvoj veřejné infrastruktury, které
zvýší efektivitu vynakládání veřejných prostředků.
Projekt by měl napomoci lepší součinnosti soukromých zájmů na změnách v území a
veřejných zájmů na uspořádání území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky.
7) Potřebnost projektu:
Výsledky projektu budou podkladem pro územně plánovací činnost v rámci působnosti
MMR podle § 11 odst. 2 stavebního zákona.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
H – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů
ústřední a územní veřejné správy.
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Návrh metodických doporučení a pomůcek pro tvorbu územně plánovací dokumentace,
politiky územního rozvoje, pro aktualizace územně analytických podkladů a pro nástroje
podpory regionálního rozvoje.
10) Očekávaný přínos projektu:
Zkvalitnění výkonu státní správy na úseku územního plánování (zkvalitnění podkladů pro
územně plánovací dokumentaci a politiku územního rozvoje) a podpory regionálního
rozvoje.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
MMR, krajské úřady, úřady územního plánování, obce.
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
2013-2014 16 měsíců
13) Předpokládaná cena:
1,3 mil. Kč, 2013-0,8 mil. Kč, 2014-0,5 mil. Kč
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