
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

3. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie 

konaného dne 12.3.2018 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Petr Vrba, Ing. Kropáček (příchod v 15:15),  Antonín 

Lebeda, Ing. Pixová, Mgr. Čermák,  Ing. Kubičko, Ing. Růžek, Lukáš 

Jadlovský 

 

 

Omluveni:  Bc. Petra Vaněk, Mgr. Borka 

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Korandová,  Ing. Nováček, Ing. arch. Musil 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:45 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání. 

 

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Projednání materiálu „Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-

2020“ 

5. Informace o veřejné zakázce „Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální 

technické mapy v ORP Sokolov a Kraslice“ 

6. Vysokorychlostní internet 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

 

hlasování: 

 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

3. Kontrola plnění usnesení  



   

 

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  12.3.2018  

 

Bez usnesení. 

 

 

 

4. Projednání materiálu „Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020“ 

 

Usnesení č.15/03/18 

 
Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie 

 Bere na vědomí „Aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020“ 

 Doporučuje Radě Karlovarského kraje odsouhlasit Aktualizaci Programu Karlovarského kraje 2014-

2020 v předloženém znění. 

hlasování: 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 

5. Informace o veřejné zakázce „Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické 

mapy v ORP Kraslice a Sokolov 
Ing. Nováček informoval členy komise o vyhlášení veřejné zakázky: „Doplnění účelové mapy povrchové 

situace Digitální technické mapy v ORP Kraslice a Sokolov“. 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení leteckého 

snímkování na území obcí s rozšířenou působností Sokolov, Kraslice v Karlovarském kraji 

s přesahem 5km do okolního státu a kraje a na základě tohoto snímkování doplnit postupně ÚMPS 

(účelovou mapu povrchové situace – polohopisnou a výškopisnou složku) tak, aby pokrývala 

jmenované území Karlovarského kraje.  

 

Cíle 

 pořídit barevné letecké měřické snímky (LMS) novým leteckým snímkováním, 

 na základě pořízených LMS vytvořit barevnou ortofotomapu vysokého rozlišení kraje, 

 metodou digitální fotogrammetrie s využitím pořízených leteckých měřických snímků 

obnovit datové sady ÚMPS, 

 aktualizované lokality předávat postupně k zapracování do geodatabáze ÚMPS tak, aby 

se průběžně promítaly do služeb DTM DMVS KK, 

 z nově vytvořených dat ÚMPS pročistit data v archivu GridServices, s.r.o. a Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a postupně je předávat k zapracování do 

geodatabáze archivu. 

V tuto chvíli probíhá hodnocení této veřejné zakázky. 

 

Bez usnesení. 

 



   

 

 

  6. Vysokorychlostní internet 

 
Na základě výzvy ing. Janů z minulého zasedání komise, aby se členové komise zamysleli, zdali by bylo 

možné se zapojit do programu Vysokorychlostní internet. Tento program je součástí specifického cíle 4.1, 

na který je ve Výzvě I alokováno přibližně 11,5 mld. Kč. 

Podporovány mají být tyto aktivity: 

 modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu 

využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí 

alespoň 30 Mbit/s 

 zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup 

k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí 

s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 

Mbit/s 

 vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu 

zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být 

podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit 

Dotace se vztahuje na: 

 investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, zpravidla se jedná o síť bez 

jakýchkoli jiných aktivních komponentů; obvykle se skládá z infrastruktury inženýrských sítí, 

kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodných skříní 

 investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se 

rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro zavedení sítě, například výkopy komunikací 

s cílem umožnit umístění kabelovodů 

 investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) 

Dalšími způsobilými výdaji mohou být např. náklady na projektovou dokumentaci, náklady na přípravu 

území apod. Způsobilost výdajů bude stanovena výzvou a pravidly způsobilosti výdajů. 

Budou podpořeny projekty realizované v tzv. bílých místech, jejichž přesné určení bude předmětem 

mapování, které proběhne před vyhlášením výzvy. Jedná se o lokality, ve kterých neexistuje žádný 

provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující zajišťování služby reálnou rychlostí 

alespoň 30 Mbit/s a který by do konce roku 2020 zajistil všem zákazníkům připojení rychlostí min. 100 

Mbit/s. Zároveň není pravděpodobné, že by v nich do tří let nějaký poskytovatel vybudoval infrastrukturu 

pro poskytování této služby.  

 

 

Toto je mapa, kde je možné žádat dotace – týká se pouze žlutých míst. 

 



   

 

 

 

Vzhledem k místům v našem kraji, kde je možno žádat o dotaci, členové komise nedoporučují žádat 

o dotaci. 
 

Bez usnesení. 

 

 

 

7. Různé 

 

Bez usnesení. 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 9. 4. 2018 od 15:00 hodin. 

  

 

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie  

 

V Karlových Varech dne 12. 3. 2018 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


