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Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

• Financování projektu je z Integrovaného operačního programu
• kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 – 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu

v krajích
• realizace projektu je plně hrazena z rozpočtu IOP a Plzeňského kraje, partneři v této

fázi projektu nehradí nic

• Podprojekty Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
• Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje
• Digitální technická mapa Plzeňského kraje
• Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Plzeňského kraje

• Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů
• 22.5.2013 zahájeno testování Geoportálu ze strany ORP
• 1.6.2013 zahájeno testování všech komponent Nástrojů ÚAP ze strany ORP
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Aktuální stav projektu DMVS PK

• Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje
• Na základě veřejné zakázky realizovala společnost GEFOS a.s.
• Projekt dokončen
• Data předána na Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, který dále data aktualizuje a

poskytuje

• Digitální technická mapa Plzeňského kraje
• Na základě veřejné zakázky realizuje projekt společnost GEOREAL spol. s r.o.
• Společný dodavatel i pro Karlovarský kraj 
• Dokončena konsolidace dat okresu Tachov
• Zahájena konsolidace dat okresu Plzeň-sever a Rokycany
• Od 1.6.2013 bude zahájen pilotní provoz aplikace pro výdej a příjem dat geodetům a 

správcům sítí
• Od 30.9.2013 bude zahájen ostrý provoz

• Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů
• Na základě veřejné zakázky realizuje projekt společnost T-Mapy spol. s r.o. Plzeň
• Společný dodavatel i pro Ústecký kraj 
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Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
http://geoportal.plzensky-kraj.cz

Veřejné

• Mapy – seznam všech mapových služeb kraje
• Ke stažení – mapové kompozice
• Územní plánování – dokumentace ÚP všech úrovní
• Odkazy
• Informace o projektu
• Vyhledávání
• Přihlášení

Po registraci
• Správa profilu
• Aplikace územního plánování
• Výdej dat
• Georeporty
• Helpdesk
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Georeporty



Mapové služby pro oblast územního plánování

• Mapová služba pro práci s daty ÚAP Plzeňského kraje
• Mapová služba pro práci s daty ÚAP ORP – sjednocená geodata
• Mapová služba pro práci s ÚPD obcí
• Ostatní mapové služby (katastr nemovitostí, ortofoto, atd.)
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Územní plány a další nástroje územního plánování
• aplikace přebírá údaje z iLAS (iLAS slouží jako plnička dat pro tuto evidenci)

• slouží jako seznam ÚPD obcí

• obsahuje odkaz na mapovou službu nebo stránky obce či ORP
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Výdejní modul
• pro výdej všech dat Plzeňského kraje

• různé vícestupňové schvalování (dle typu dat a dle typu územního rozsahu)
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Aktualizace dat ÚAP

• Jedno centralizované úložiště dat za území celého kraje

• Esri Geodatabase (ArcSDE)

• Datový model ÚAP T-Mapy spol. s r.o. ve verzi 3.3

• Aktualizují jednotlivé ORP, vybrané vrstvy kraj

• Při aktualizaci probíhá řada kontrol a úkonů (např. přidání pasportu či originálních dat)
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Projekt - Pořízení a integrace dat pro management 
regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Financování projektu je z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury

Mezi cíle projektu patří:
• Vytvoření a zajištění aktualizace pasportu komunikací II. a III. třídy v Plzeňském kraji 

jako základní informační báze o pozemních komunikacích v jeho správě a to nejlépe v 
měřítku technické mapy kraje.

• Zefektivnění procesů při pořizování dat v oblasti údržby a správy pozemních komunikací 
a to prostřednictvím informačního systému.

• Zefektivnění procesů při správě a údržbě pozemních komunikací a to prostřednictvím 
informačního systému.

• Zamezit duplicitnímu pořizování dat o pozemních komunikacích.
• Založení systematické správy pasportních údajů.

Realizuje společnost GEODIS spol. s r.o.
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Projekt - Pořízení a integrace dat pro management 
regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Je prováděna dokumentace celé silniční sítě v majetku Plzeňského kraje (tj. všechny silnice
II. a III. třídy na území kraje cca 4 600 km) realizována mobilním mapovacím systémem.

Výstupy projektu:
• Webová aplikace – videopasport
• Desktopová aplikace (mapování – pasportizace)
• Sběr dat pro vyhodnocení stavu povrchu silnic dle TP 82 a TP 87
• Sběr poruch a vyhodnocení sběru poruch a jejich začlenění do databáze
• Výpočet plánů údržby a oprav vozovek
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Projekt - Zlepšení systému povodňové služby 
v Plzeňském kraji

Financování projektu je z prostředků Státního fondu životního
prostředí

V rámci projektu se realizuje:
• Tvorba digitálního povodňového plánu kraje
• Tvorba digitálních povodňových plánů obcí s rozšířenou působností (15)
• Výstavba a provoz 111 monitorovacích zařízení (hladinoměrů a srážkoměrů)

Realizují společnosti Hydrosoft Veleslavín s.r.o. a DHI a.s.

http://dpp.kr-plzensky.cz
http://lvs.plzensky-kraj.cz 
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Projekt - Zlepšení systému povodňové služby 
v Plzeňském kraji
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Projekt - Zlepšení systému povodňové služby 
v Plzeňském kraji
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Projekt - Datový sklad, manažerský informační systém a 
nástroje Business Intelligence

Financování projektu je z Integrovaného operačního programu

V rámci projektu se realizuje:
• Centrální datový sklad Plzeňského kraje
• Nástroje Business Intelligence
• Mapové služby pro zobrazování statistických dat

Realizuje společnost GIST, s.r.o.
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Projekt - Datový sklad, manažerský informační systém a 
nástroje Business Intelligence
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Další projekty

Plzeňský kraj v letech 2012-2014 realizuje v oblasti informatiky 35
dalších projektů

• Krajská komunikační infrastruktura 
• Technologické centrum Plzeňského kraje
• Klidné příhraničí
• Rozvoj systému Virtuos
• Integrace informačních systémů kraje na základní registry
• Zpracování dat z hybridního snímkování dokumentů
• Centrální logování komunikace informačních systémů PK
• Dodávka krajské digitální spisovny a garantovaného úložiště dat pro Technologické centrum Plzeňského 

kraje
• Nákup koncových zařízení pro dopravně-bezpečnostní opatření 
• Vybavení center monitorování 
• Manažerský systém řízení  nad ERP
• eShop pro Centrální nákup
• Vnitřní integrace
• Školící středisko
• eDotace
• eBezpečnost
• Nový Portál Plzeňského kraje
• Aplikace Památky
• SEED
• ….
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Děkuji za pozornost

Michal Souček

vedoucí oddělení geografických informačních systémů
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel.: 377 195 276

michal.soucek@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz
http://dmvs.plzensky-kraj.cz

http://geoportal.plzensky-kraj.cz


