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Rozvoj

Počet obyvatel

1998 – 306

2008 – 445

2018 – 705

Dnes - 730





Správa malé obce

7 zastupitelů

1 uvolněný – starosta

6 neuvolněných

administrativní pracovnice ½ úvazku

externí účetní

zaměstnanci údržby obce – obsluha 
ČOV, vodárny, kotelník, „technické 
služby“

















Pasport

• nástroj k efektivní správě obce

• ideálně prezentovaný jako geografický informační systém

• umožňuje zobrazování dat v mapové aplikaci

• provádění analýz dat 

• prezentace dat v digitální formě

• přístup pomocí internetu



Pasport domovního a 
bytového fondu
Prostorový pasport – soubor grafických a 
popisných údajů o venkovních plochách a 
stavebních objektech

Stavební pasport – detailní popis budovy a jejího 
vnitřního uspořádání.

Technologický pasport – popis vnitřních 
technologií budovy a zařízení.

Evidují se vlastníci nemovitostí, nájemci, včetně 
předpisu nájemného a evidence úhrad, 
související smlouvy, ale i umístění pracovníků 
v rámci celého objektu (tam, kde je větší počet 
zaměstnanců); přehledy revizí, oprav a údržby; 
náklady související s provozem budov, atd.

Vzhledem k neexistující legislativě a zákonné 
standardizaci vedení evidence obecních budov –
vedení bytového a domovního fondu, je značný 
rozdíl v úrovni zpracování v této oblasti, časté je 
omezení pouze na soupis, přehled majetku.



Pasport místních 
komunikací

Tento pasport má povinnost vést každá obec 
minimálně v rozsahu stanoveném Vyhláškou 
č. 104/1997 Sb.

Základem je přesné geodetické zaměření 
místních komunikací pomocí mobilního 
mapování nebo GPS přístrojů.

Místní komunikace jsou následně rozčleněny 
podle jejich dopravního významu, určení a 
stavebně technického vybavení do čtyř tříd 
dle §6 odst. 2 Zákona č. 13/1977 Sb., o 
pozemních komunikacích. 

Častým doplněním pasportu je evidence 
dopravního značení, světelné signalizace, 
zastávek a cyklostezek nebo i plán zimní 
údržby.



Pasport veřejného 
osvětlení

Předmětem evidence je soustava 
veřejného osvětlení obce, jednotlivé 
světelné body, jejich umístění, popis, 
výkon a typ svítidel, kabelové vedení, 
rozvaděče, spínací body. Z pasportu 
vychází energetický audit osvětlení.

Pasport prezentovaný pomocí GIS 
v mapovém portálu na webových 
stránkách obce slouží obci i občanům 
nejen pro přehled o majetku, ale 
zejména pro hlášení závad.



Další pasporty

Pasport zeleně

Technická mapa

Pasport hřbitova



Podklady pro tvorbu 
pasportu obce Klínec

1. Původní hřbitovní kniha



Podklady pro tvorbu 
pasportu obce Klínec

2. Náčrt umístění hrobových míst



Podklady pro tvorbu 
pasportu obce Klínec

3. Ortofotomapa



Podklady pro tvorbu 
pasportu obce Klínec

4. Snímkování dronem



Vlastní tvorba pasportu

Mapování, měření a sběr 
údajů



Vlastní tvorba pasportu

Vytvoření pasportu 
pomocí moderních 
technologií a 
softwarového 
vybavení pro 
zpracování rastrových 
a vektorových dat 
ArcGIS

- vytvoření vrstev 
(shapefile)objektů



Vlastní tvorba pasportu

- zakreslování hrobových míst



Vlastní tvorba pasportu

- vkládání prvků: 

zeleň, mobiliář, vstupy



Vlastní tvorba pasportu

- nastavení barev

a symbolů zobrazení



Vlastní tvorba pasportu

- vkládání popisných údajů 
do atributové tabulky



Vlastní tvorba 
pasportu

- převod do webové
aplikace



http://arcg.is/ai4vi

http://arcg.is/ai4vi


Výsledky práce 

Zpracování pasportu přineslo obci
užitek v podobě moderního nástroje pro
správu obecního majetku a nájemních
hrobových míst na obecním hřbitově.

Webová aplikace umožňuje efektivnější
a rychlejší vyhledání dat v podobě
přehledné mapové aplikace s legendou,
ve které je možné jednoduchým
způsobem získat veškeré potřebné
informace o všech prvcích pasportu.



Děkuji za pozornost

Bc. Markéta Polívková

marketa.polivkova@obecklinec.eu

Obec Klínec, Klínec 138, 252 10, pošta Mníšek pod Brdy

www.obecklinec.eu


