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§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“),

b) zjednodušený způsob vedení digitální technické mapy,

c) způsob předávání údajů o změnách obsahu digitální technické mapy,

d) výměnný formát digitální technické mapy,

e) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,

f) obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury a údajů o území

v jakém plní zákonem stanovené povinnosti, seznamu vlastníků, provozovatelů a správců

dopravní infrastruktury a údajů v jakém území působí,

g) obsah seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho

editační povinnost a rozsah jejich oprávnění.



Údaje vedené o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální 

technické mapy

Objekty a zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy, se člení

do těchto kategorií:

1. Pozemní stavby

2. Dopravní stavby

3. Vodohospodářské stavby

4. Speciální stavby – technická infrastruktura

5. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

6. Rekreační, kulturní a sakrální stavby

7. Příslušenství a zařízení staveb

8. Vodstvo, vegetace a terén

9. Geodetické a kartografické prvky

10. Záměry na změnu využití území

11. Hranice ochranné, bezpečnostní a účelové

TI – technická infrastruktura

DI – dopravní infrastruktura

ZPS – základní prostorová situace

veřejný údaj

neveřejný údaj



Typ objektu

Obsahová část

Vedené údaje
Hodnoty, kterých mohou 

vedené údaje nabývat

Veřejnost údaje
Kód typu 

objektu
ZPS DI TI veř. neveř.

Skupina: Objekt budovy

budova x Geometrie

plocha x 0100000001

definiční bod x 0100000002

vstup do budovy x
Geometrie

bod x 0100000003

linie x 0100000004

Šířka objektu - x -

Skupina: Doplňková stavba budovy

komín x Geometrie

plocha x 0100000005

definiční bod x 0100000006

skleník x Geometrie

plocha x 0100000007

definiční bod x 0100000008

zahradní bazén x Geometrie

plocha x 0100000009

definiční bod x 0100000010

Pozemní stavby



Společné atributy vedené v DTM kraje pro všechny objekty

Atributy Hodnoty atributů Poznámka

ID objektu -

ID Změny - identifikátor přidělovaný IS DMVS pro každou editační transakci

Popis objektu -

ID editora -

Datum vkladu - datum vložení objektu

Vložila osoba - osoba, která provedla vklad objektu

Datum změny - datum poslední změny na objektu

Změnila osoba - osoba, která provedla změnu objektu

Identifikační číslo stavby - Vazba na informační systém identifikačního čísla stavby

Kód typu objektu -

Název typu objektu -

Kategorie objektu -

Skupina objektu -

Společné atributy vedené v DTM kraje pro objekty Základní 

prostorové situace

Atributy Hodnoty atributů Poznámka

Úroveň umístění objektu (level) -2;-1;0;1;2 Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (level).

Společné atributy vedené v DTM kraje pro objekty technické a 

dopravní infrastruktury

Atributy Hodnoty atributů Poznámka

Vlastník Neplatí pro domovní sítě, ochranná a bezpečnostní pásma

Správce
Neplatí pro domovní sítě, ochranná a bezpečnostní pásma, objekty 

záměrů

Provozovatel Neplatí pro objekty záměrů

ID Externí (ID v systému editora)

Neúplná data* ANO / NE Neplatí pro objekty záměrů

Charakteristika přesnosti v poloze Neplatí pro objekty záměrů

Charakteristika přesnosti ve výšce Neplatí pro objekty záměrů

Třída

přesnosti
uxy (m) uH (m)

1 0,04 0,03

2 0,08 0,07

3 0,14 0,12

4 0,26 0,18

5 0,50 0,35

Příloha č. 2 k vyhlášce č. xxx/2020 Sb.

Charakteristiky přesnosti prostorových informací digitální 

technické mapy

• Přesnost prostorové informace o prvku digitální technické mapy je

charakterizována základní střední souřadnicovou chybou uxy a základní

výškovou chybou uH. Údaj o přesnosti se vede k prvku nebo

k jednotlivým bodům prostorového určení v podobě třídy přesnosti.

• Pokud přesnost prostorové informace o prvku digitální technické

mapy není známa nebo nevyhovuje ani třídě přesnosti 5, uvede se

namísto třídy přesnosti číslice 9.









https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
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https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/portal
https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/SpravaJVFDTM/


mailto:ctyroky@ipr.praha.eu
http://www.iprpraha.eu/
http://geoportalpraha.cz/

