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ilustrační materiál
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Kam směřuje DMVS (LK)
Širší vztahy – rámec DMVS v kontextu rozvoje eGovernmentu
 eGovernment je platforma – DMVS není ostrovní GIS, DMVS je
komponentou digitální veřejné správy respektive národní
infrastruktury pro prostorové informace NIPI.
 Národní architektonický plán – vytváří prostor pro rozvoj
základních registrů, rekodifikace veřejného stavebního práva,
vzniku DTM ČR, transformace krajských DTM
 Asociace krajů ČR - gestor, zajišťuje koordinaci rozvoje DTM na
národní úrovni (MV, ČÚZK, ICT UNIE, CAGI)
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Kam směřuje DMVS (LK)
Širší vztahy – rámec DMVS v kontextu rozvoje eGovernmentu
 Jednotný datový fond
 Jednotný model území
 Jednotný výměnný formát
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Projekt DMVS LK
Digitální mapa veřejné správy v Libereckém kraji
Pořizovací náklady 19,5 mil. Kč


Účelová katastrální mapa
 Tematická data pro územní plánování (limity, hodnoty území)
 Technická mapa
o
Účelová mapa povrchové situace
o
Infrastruktura Elektřina, Voda, Plyn, Telekomunikace, Doprava

Časová osa
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Informační systém spuštěn v roce 2015
Digitální mapa veřejné správy v Libereckém kraji
Referenční prostorová data eGovernmentu pro
 Liberecký kraj - 3 163 km2
 Urbanizované území – 380 km2
 215 obcí
 90 000 domů
 120 000 adres
 440 000 občanů
 900 000 parcel KN
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Projekt DMVS LK
Technologické centrum

Informační systém
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Udržitelnost projektu 2015 – 2020, integrace do NIPI 2020 Plus
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DMVS - sdílení dat - výměnný formát VF XML DTM verze 1.2
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Vazba DMVS RUIAN – Co s polohovou a geometrickou přesností ?
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Vazba DMVS ZABAGED – sdílení vybraných objektů (BUDOVY, DI, TI,…)
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DMVS evidence dopravních staveb a jejich částí – sdílení dat ŘSD,SŽDC
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DMVS - evidence dokumentace staveb a jejich částí BIM
zavedení metodiky informačního modelování staveb (BIM) pro potřeby veřejných
zadavatelů 2022
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Zdroje pro objektovou správu dat v DTM DMVS
Referenční data
 dokumentace skutečného provedení stavby DSPS
 geometrický plán GP, záznam podrobného měření změn ZPMZ
 BIM/LIM - interoperabilita dokumentace staveb s objekty NaSaPO
Tematická data
 pasportizační systémy
 agendové inf. systémy AIS VS
 BIM – informační profily (MVD) výměnného formátu IFC4
interoperabilita dokumentace staveb s objekty NaSaPO
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Hlavní přínosy vedení DTM DMVS
 garantovaná služba krajů eGovernmentu pro obce, stavebníky a firmy,











která je provozována se správci inženýrských sítí, snižující provozní náklady
uživatelů a spořící čas v procesu stavebního řízení,
jednotné pořizování geodetických měření, které vede ke snížení nákladů
na pořizování garantovaných dat té největší přesnosti na území kraje,
jednotná správa a sdílení geodetických měření v rozsahu kraje,
eliminace duplicitních měření a v důsledku efektivnější vynakládání nejen
veřejných prostředků,
jednotný přístup k aktuálním a kompletním datům o technické a dopravní
infrastruktuře pro zapojené subjekty,
efektivní jednání mezi subjekty s celostátní a regionální působností se
subjekty místních samospráv a lokálními správci technické infrastruktury,
sdružování finančních prostředků partnerů na provoz a rozvoj a tím snížení
provozních nákladů,
stabilita a garance řešení provozovaných na moderních, bezpečných a
robustních hardwarových a softwarových prostředcích.
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Asociace krajů ČR - gestor rozvoje
zajišťuje koordinaci rozvoje DTM na národní úrovni
(MV, MMR, ČÚZK, ICT UNIE, CAGI)

Pro potřeby koordinace rozvoje stávajících DTM v souladu s realizací politiky
DMVS 2020 Plus byla zavedena následující kategorizace a verzování:
 verze 1.0 DTM obce (Brno, Plzeň, Liberec, …)

 verze 1.1 krajské DTM (Zlínský kraj, Praha)
 verze 1.2 krajské DTM DMVS (Liberecký, Plzeňský a Karlovarský kraj)
 verze 1.3 krajská DTM (kraj Vysočina, prototyp krajského řešení

integrovatelného do DTM ČR)
 verze 2.0 Krajská DTM (krajskou DTM vede a spravuje Krajský úřad v
přenesené působnosti)
 verze 2.0 DTM ČR (integruje 14 krajský DTM vedených na základě
přenesené působnosti)
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Asociace krajů ČR - gestor rozvoje
zajišťuje koordinaci rozvoje DTM na národní úrovni (MV, ČÚZK, MMR)

Rada Asociace krajů tuto politiku zastřešila Usnesením č. 84 z 25.11.2017
 Rada Asociace krajů České republiky vyzývá Ministerstvo vnitra a

Ministerstvo pro místní rozvoj k přípravě a vyhlášení výzvy v rámci
Integrovaného operačního programu k předkládání projektů Digitálních
technických map (DTM) zaměřených na pořízení DTM pokrývajících území
celých krajů.
 Rada Asociace krajů České republiky doporučuje Ministerstvu pro místní
rozvoj využít v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva DTM
vytvářené kraji pro digitalizaci procesů územního plánování a digitalizaci
územního a stavebního řízení.
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Asociace krajů ČR - gestor rozvoje
zajišťuje koordinaci rozvoje DTM na národní úrovni (MV, ČÚZK, MMR)

V návaznosti na přijaté usnesení se kraje nadále hlásí k realizaci projektů
Digitálních technických map a navrhují:
 DTM verze 2.0 bude novou povinnou agendou krajů, které jí za finanční






podpory státu vykonávají. Bude provedena podstatná změna Stavebního
zákona (případně dalších – Zákon o základních registrech, Zákon o
zeměměřičství), která tuto povinnost založí a zajistí všechny procesy pro
vznik, vedení a využívání DTM.
U stávajících krajských DTM verze 1.x bude proveden UpGrade na verzi 2.x.
DTM verze 2.x tak bude nedílnou součástí procesů stavebního řízení a bude
sloužit jako podklad pro jeho elektronizaci
Vznik nových DTM a mapování pro ÚMPS může být podpořeno ze stávajících
nebo nových investičních fondů Evropské unie.
DTM mohou být realizovány jako distribuovaný informační systém veřejné
správy s jasnou definicí standardů a kompetencí. V této věci se lze opřít o již
existující Standart výměnného formátu DTM, který bude kraji předán
Ministerstvu vnitra a bude jím dále rozvíjen.
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Liberecký kraj
zajišťuje koordinaci rozvoje DTM na regionální úrovni
Gestor:
Liberecký kraj
 Půta Martin, hejtman
 Volfová Jitka, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky
KÚLK
 Tvrzník Pavel, vedoucí odboru informatiky
 Matějka Pavel, příkazník DMVS LK
 GEOREAL spol. s r.o., správce informačního systému DMVS LK

Partneři DMVS LK
 215 obcí Libereckého kraje
 Katastrální úřad pro Liberecký kraj, ČÚZK (revize KN, nové mapování)
 Zeměměřický úřad (aktualizace ZABAGED)
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (sdílení DSPS, BIM)
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (sdílení DSPS, BIM)
 ČEZ Distribuce, a. s.
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
 RWE Distribuční služby s.r.o., RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o.
 Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
 Severočeské vodovody a kanalizace a.s
 Geodetická obec (79 geodetů)
 Projektanti (21 projektanů)
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Kam směřuje DMVS (LK)
https://dmvs.kraj-lbc.cz/

