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KOORDINOVANÉ STANOVISKO 
 
Jak jistě víte, dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu byl zaveden nový institut vydávání tzv. koordinovaného 
stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska. HDMedia.cz nabízí obcím 
možnost využívat specializovaný databázový software uzpůsobený právě za tímto 
účelem. 
V následujícím textu se pokusíme stručně charakterizovat některé přednosti. 
 
 
 
 
 
 

Co program koordinované stanovisko p řináší    

• Jednoduché evidence všech koordinovaných stanovisek 

• Třístupňová organizační struktura programu 

• Možnost připojení libovolného počtu klientských stanic 

• Uchování dokumentace všech řízení v archivu 

• Jednoduchá filtrace dat 

• Uživatelská tvorba šablon pro tiskové sestavy 

• Rozšiřující vlastnosti 

• Databázová platforma nezávislá na operačním systému 
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Jednoduché evidence všech koordinovaných řízení 

 
Koordinátor je schopen(a) velmi jednoduchým způsobem vložit nové koordinované 
stanoviska s veškerou přiloženou dokumentací  v elektronické podobě, tedy soubory 
MS Word, MS Excel, Dokumenty OpenOffice.org, libovolné obrázky, PDF soubory a 
další. Velikost dokumentu, který je systém schopen uložit je závislá pouze na 
nastavení. 
V katalogu adres jsou evidovány údaje o žadateli i projektantovi, které mohou být 
v další fázi řízení nezbytné pro koordinátora i ostatní zainteresované orgány.  
 
 
 
 

Třístup ňová organiza ční struktura programu 
 

Koordinované stanovisko je členěno dle rolí přidělených v systému na: 

Koordinátor   vidí všechna probíhající řízení a má neomezený přístup do archivu. 
 

Sekretariát    jsou mu zobrazena probíhající řízení týkající se organizační jednotky 
ke které přísluší. V archivu může nahlížet do řízení v kompetenci 
vlastní organizační jednotky. 

 

Pracovník     zobrazí se mu pouze přidělená řízení sekretariátem vlastní 
organizační jednotky. V archivu nalezne jen svá stanoviska, 
projektovou dokumentaci a další elektronické dokumenty týkající se 
řízení v jeho kompetenci. Dle nastavení může vidět i text konečného 
koordinovaného stanoviska. 

 
Členění dle přístupových práv: 

Read-only uživatel s tímto přístupem nemá možnost zasahovat do pracovního 
cyklu řízení. Pokud tento přístup má koordinátor, nemůže vytvářet 
ani ukončit probíhající řízení. 

Nahlížení do dokon čených stanovisek  pracovník s tímto přístupem vidí pouze 
dokončená řízení v rámci jeho role v 
systému. Vhodné pro přístup pracovníků 
stavebních úřadů a třetích osob. 

Zamezení tisku je určeno pracovníkům, kteří mají tzv. poradní hlas. Jejich vyjádření 
 se nezahrne do výsledného stanoviska. 
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Možnost p řipojení libovolného po čtu klientských stanic  

 
Při koupi licence neomezujeme potřebný počet pracovníků, sekretariátů ani 
koordinátorů v rámci úřadu. 
Program můžete poskytnout pro nahlížení do archivu stavebním úřadům a dalším 
institucím náležejících do Vaší kompetence. SQL platforma přináší výhodu připojení 
i ze vzdálených míst mimo místní síť. 
Jak jste se patrně dočetly na stránkách www.koordinovane-stanovisko.cz, cílem 
projektu je propojit všechny úřady v rámci správního obvodu obcí s rozšířenou 
působností. V důsledku může být tedy na každém obecním či městském úřadu jeden 
koordinátor, který zadává stanoviska do systému a vybírá dotčené orgány, které se 
ke stanovisku mají vyjádřit a to i z jiných obcí či měst. Výsledné stanovisko je tedy 
velmi rychle vydáno a všechny dotčené orgány mohou pracovat s elektronickou 
dokumentací. Elektronický podpis navíc zajistí oficiálnost dokumentu a může ho 
zhlédnout každá oprávněná osoba. 
 
 
 
 
 

Uchování dokumentace všech řízení v archivu 

 
Na serveru je uchována veškerá elektronická dokumentace ke všem řízením, která 
koordinátor do systému zadal. Je možné dohledat libovolný dokument případně 
elektronický originál koordinovaného stanoviska z jakéhokoli časového období.  
 
 
 
 

Jednoduchá filtrace dat 

 
Uživatelsky přívětivé prostředí pro vyhledávání v celé databázi řízení 
i katalogizovaných údajů osob s možností exportu do MS Excel s přihlédnutím k 
přiděleným rolím uživatelů. 
 
 
 
 

Tvorba šablon pro tiskové sestavy 

 
Tiskové sestavy jsou tvořeny v aplikaci v MS Word. Program nabízí identifikační kódy 
jednotlivých databázových polí, které je možné vložit do dokumentu. 
U sestavy lze nastavit přímý tisk, který nezobrazí výsledný výstup, ale vytvoří se 
vazba na výchozí tiskárnu.  
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Rozši řující vlastnosti 

 
• Návaznost na ARES: 

Při vkládání právnické osoby do katalogu adres je možné po vložení 
identifikačního čísla (IČO) dohledat zbylé údaje v Administrativním Registru 
Ekonomických Subjektů (ARES). 

• Propojení s internetovými stránkami m ěsta:  
V případě zájmu nabízíme systém, který zobrazí na internetových stránkách 
města po zadání přístupového hesla (je generováno automaticky u každého 
subjektu) údaje o právě probíhajících řízeních.  
Co to v praxi znamená?  
Žadatel si vypíše žádost o vydání koordinovaného stanoviska a při vkládání do 
systému je vygenerováno heslo (žadatele i projektanta). S tímto heslem 
navštíví již zmiňované stránky úřadu, na kterých jsou mu zobrazeny informace 
o jeho řízení (jestli je již zaevidováno, které orgány se již vyjádřily a další). 
Pokud má žadatel nebo projektant několik paralelně probíhajících řízení, 
používá stále stejné heslo. 

• Zásuvné moduly: 
Univerzální rozhraní, pomocí kterého lze velmi jednoduše doplnit funkcionalita 
programu. Pokud budete mít nějakou potřebu, kterou program nesplňuje, není 
sebemenší problém ji doplnit. 

• Snadná administrace:  
Koordinátor nebo pracovník oddělení informatiky může jednoduše přidat, 
odebrat nebo upravit vlastnosti uživatelských rolí v systému, pracovat 
s dotčenými orgány, vidět připojené uživatele a další.  
I když je program koncipován jako tzv. tlustý klient, jeho instalace je velmi 
jednoduchá. Není zapotřebí na stanici žádná doplňková aplikace, ovladač, 
prostředí či nutnost přihlášení na administrátorský účet. Při prvním spuštění je 
automaticky zkonfigurován bez zásahu uživatele. 

• UDP komunika ční prost ředí:  
Pomocí tzv. UDP paketů si předávají jednotlivé stanice v síti informace o práci 
uživatelů. Znamená to tedy, pokud koordinátor zadá nové stanovisko, jsou 
informovány ve stejný časový okamžik všechny sekretariáty v místní podsíti. 
Je jim zobrazeno Kdo, Kdy a Jaké řízení zadal. Stejně tak, pokud sekretariát 
přidělí řízení pracovníkům, jsou rovněž upozorněni informačním oknem 
aplikace. Komunikace pracuje samozřejmě i opačným směrem 
Pracovník – Sekretariát – Koordinátor. Tato vlastnost se ukázala jako velmi 
efektivní a uživatel je tedy zbaven nutnosti stále aktualizovat svůj seznam 
řízení. 

 
 
 
  

Databázová platforma nezávislá na opera čním systému 

 
Program je schopen pracovat v databázovém prostředí MySQL, Firebird 
a PostgreSQL. Tato prostředí jsou díky své licenční politice poskytována zdarma, 
nemusíte tedy investovat další prostředky pro nákup serveru. 


