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Projekt Účelová katastrální mapa (ÚKM) Moravskoslezského kraje

� jeden z typizovaných projektů Digitální mapy veřejné správy (DMVS) 

� součást multiprojektu E-Government Moravskoslezského kraje
(II. – VI. část výzvy), reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383

� spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu

� partneři na projektu
zadavatel: Moravskoslezský kraj (MSK)
zpracovatel: T-MAPY, spol. s r.o.
subdodavatelé: GEODIS BRNO, spol. s r.o.

DIGIS, spol. s r.o
odborný garant:   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

� milníky:
zahájení: září 2012
dokončení: červenec 2013

.



Zkušenosti firmy T-MAPY s tvorbou a aktualizací katastrálních map

� Digitální referenční mapa Prahy ( 1993 – 2005 )
� Institut městské informatiky Praha 

� Digitální katastrální mapy pro státní správu a samosprávu ( 1996 – 2013 )
� Městská část Praha 4, Městská část Praha 5, Městská část Praha 6
� město a okres Mladá Boleslav, město Český Krumlov, město Jindřichův Hradec
� město Nymburk, město Chomutov, město Bruntál, město Vsetín, město Hranice

� Digitální mapa Prahy ( 2007 – 2013 )
� Útvar rozvoje hlavního města Prahy

� Obnova katastrálního operátu ( 2009 – 2013 )
� Katastrální úřady pro kraj Středočeský, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, 
Karlovarský a kraj Vysočina 

� Účelové katastrální mapy ( 2012 – 2013 )
� Moravskoslezský kraj
� Ústecký kraj
� Královéhradecký kraj



Vybrané základní parametry ÚKM:

� digitální vektorové mapové dílo
� odvozené od analogové katastrální mapy
� zpracované v bezešvém a souvislém zobrazení v S-JTSK
� pořízené a aktualizované v územích, ve kterých není DKM, KMD ani KM-D
� využitelné pro širokou potřebu uživatelů geodat

Vstupní podklady:

� data DKM, KMD, definiční body parcel
(formát vfk)

� vektorové hraniční polygony (formát dgn)
� rastry KN (dekadické, sáhové)



Přehled ÚKM MSK
Katastrální 

pracoviště
k.ú.

MJ            

(ha+počet 
parcel)

Bruntál 34 78331

Frýdek-Místek 19 109719

Krnov 16 46069

Nový Jičín 19 56969

Opava 23 42463

Ostrava 8 32589

Třinec 7 34812

Celkem 126 400952

Typ m apy Počet k.ú. Procenta

DKM, KMD 418 68%

KM-D 70 11%

UKM 126 21%

celkem 614 100%



Změny v průběhu realizace projektu

Aktuálnost dat 1 měsíc
� požadavek ČÚZK na vyhotovení ÚKM do 1 měsíce od předání podkladů
� harmonogram s měsíčním cyklem přebírání podkladů a vyhotovení dat ÚKM
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Změny v průběhu realizace projektu

Příprava rastrových podkladů

� z pohledu Kat. úřadu pro MSK příliš zjednodušený přístup k sáhovým mapám 
katastru nemovitostí již v typovém projektu 

� Kat. úřad pro MSK změnil technologii přípravy a transformace rastrových 
souborů sáhových katastrálních map



Využití ÚKM

� Krajský úřad Moravskoslezského kraje
� Organizace zřizované Moravskoslezským krajem
� Obce na území Moravskoslezského kraje 
� Organizace zřizované obcemi Moravskoslezského kraje
� Stát
� Složky IZS
� Občané 
� Investoři, podnikatelé 



Děkuji za pozornost


