
Problematika dopravní a 
technické infrastruktury v 
návaznosti na Digitální 
technickou mapu obce a 
registry veřejné správy



Digitalizace 

� Použití počítače, internetu i grafických dat 
se stalo samozřejmostí. 

� Prostorové uspořádání nemovitostí se 
dotýká mnohých záležitostí.

� Kvalitní data, přesné údaje - ale jak je 
využíváme ?



Zdroj informací - základní registry

Zákon o základních registrech zahrnuje 
celou řadu dat a informací v různých 
uživatelských rovinách

Registr územní identifikace - jednotlivé 
prvky mají být zobrazovány nad mapami 
státního mapového díla a digitálními 
mapami veřejné správy. 



Digitální mapa veřejné správy

která je vytvořena propojením 
� katastrální mapy, 
� ortofotomapy, 
� popřípadě též technické mapy obce nebo 
města, pokud je vedena.



§ 34
Další údaje vedené o stavebním 

objektu

Technickoekonomické údaje

� h) připojení na vodovod,  

� i) připojení na kanalizační síť, 
�

� j) připojení na rozvod plynu,



§ 38 Referenční údaje

� (1) Referenčními údaji v registru územní 
identifikace jsou

� a) identifikační údaje,
� b) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 
případně na územně evidenční jednotky,

� c) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a 
jeho technickoekonomické atributy,

� d) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,
� e) adresy.



§ 10 vyhl. 359/2011 Sb. v odst. 4) 

� Údaje o typu a způsobu ochrany 
stavebního objektu se automatizovaně 
přebírají z informačního systému katastru 
nemovitostí v rozsahu, ve kterém jsou v 
katastru nemovitostí vedeny.



§ 39
Informační systém územní 

identifikace

� (1) K podpoře vedení údajů o územních 
prvcích a územně evidenčních jednotkách se 
zřizuje informační systém územní 
identifikace, který je agendovým informačním 
systémem veřejné správy; jeho 
prostřednictvím se zapisují údaje do registru 
územní identifikace, není-li dále stanoveno 
jinak.



§ 39
Informační systém územní 

identifikace

� (2) Informační systém územní identifikace 
obsahuje údaje registru územní identifikace, 
s výjimkou těch údajů, které jsou vedeny v 
katastru nemovitostí, a zachycuje stav těchto 
údajů k jakémukoli datu od jeho vytvoření. 
Informační systém územní identifikace nadto 
obsahuje další technickoekonomický atribut 
stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění.



§ 39
Informační systém územní 

identifikace

� Český statistický úřad, obce a stavební 
úřady mohou údaje stanovené tímto 
zákonem zapisovat do informačního 
systému územní identifikace
prostřednictvím informačních systémů 
sloužících k plnění jejich úkolů.



Prováděcí vyhláška k RUIAN
§ 11 – technickoekonomické atributy

� budou tyto pouze předmětem souboru 
popisných informací ?

� je potřeba znát umístění polohy přípojek a 
umístění  hlavního  uzávěru plynu pro 
bezpečnost občanů ?

� potřebujeme znát průběh dešťové 
kanalizace ?



§ 42, odst. 2

Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je 
editorem údajů podle odstavců 1 až 3 
obec, na jejímž území se stavební objekt 
nachází. Obec před zápisem údajů zjistí 
údaje určující polohu definičního bodu 
stavebního objektu a adresního místa.



§42, odst. 4

Údaje o
� a) definičním bodu stavebního objektu,
� b) typu stavebního objektu, způsobu jeho 
využití a jeho technickoekonomických 
atributech
zapisuje editor těchto údajů, kterým je 
příslušný stavební úřad 



Informace důležité pro občany

� Vlastnictví objektů představuje i vlastnictví 
vodovodní a kanalizační přípojky

� Okolní pozemek bytových domů nutný pro 
příjezd a přístup do budovy

� Umístění nádob odpadového hospodářství 
(zejména přístřešku), plochy pro skládku 
inertního materiálu pro zimní posyp apod.



Novela prov. vyhl. 503/2006 Sb. 

Způsob vyznačení údajů určujících 
polohu definičního bodu stavby :
Stavby nezapisované do katastru 
nemovitostí, vyznačí se definiční bod i 
adresní místo do grafického vyjádření 
výsledku zaměření skutečné polohy 
objektu v dokumentaci skutečného 
provedení stavby



Je zde na paměti i bezpečnost

Jedná-li se o stavbu v areálu, kde je přístup 
z ulice ke stavebnímu objektu vhodný také 
pro vjezd vozidel používaných složkami 
integrovaného záchranného systému, ale 
je umístěn odlišně od vchodu z ulice 
do stavebního objektu, lze k adresnímu 
místu vyznačit také příslušná příjezdová 
místa

- ale   K A M



§ 121 stavebního zákona

� Stavebník předloží stavebnímu úřadu 
spolu s oznámením o užívání stavby údaje 
určující polohu definičního bodu stavby a 
adresního místa.

� Jedná se o stavby obecně, v souladu 
s ust. § 2 SZ



Technická mapa  obsahuje :

� údaje o technickém  vybavení obce – což je 
především dopravní infrastruktura a inženýrské 
sítě

� údaje o plochách (volná prostranství 
s volnočasovými prvky pro děti, apod.)

� slouží jako podklad pro marketingovou studii 
koncepce dalšího vývoje života v obci



� údaje o  domech (jejich způsob užívání a 
skutečný půdorysný vzhled, který velmi často 
neodpovídá zákresu v katastrální mapě) 

� zákres  doplňkových staveb, které se nezapisují 
do katastru nemovitostí a nejsou tedy vedeny 
v katastrální mapě (hospodářské budovy do 25 
m2, altánky na zahradách, skleníky, bazény, 
ap.), 

� údaje o dalších  objektech jako např. zastávky 
autobusů, pilíře elektropřípojek či sdělovacích 
vedení, apod.



Omezující faktory
� ochranná pásma inženýrských sítí

� ochranná pásma fotovoltaických elektráren

� ochranná pásma vodních zdrojů

� ochranná pásma silnic a dálnic



Výkon správy obce

� blíží se volby do zastupitelstev obcí
� občané se začínají zamýšlet nad dalším 
rozvojem obce

� rozvoj obce může znamenat i rozvoj 
zaměstnanosti



Ochrana vlastnictví

� Po listopadu 1989 došlo v Československu, 
nyní v České republice, k zásadním 
politickým a ekonomickým změnám. V 
jejich důsledku byl zaveden nový 
hodnotový systém moderní demokratické 
společnosti, jehož očima je třeba vykládat 
i staré právní normy, pokud dosud existují. 
Tento systém poskytuje mimo jiné i 
náležitou ochranu právu vlastnickému, jež 
patří mezi základní lidská práva.
(Nález Ústavního soudu  134/2005 Sb.)



Děkuji za pozornost.
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