
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

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

konaného dne 12.11.2018 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Mgr. Čermák, Bc. Petra Vaněk, Petr Vrba, Antonín Lebeda, 

Ing. Kubičko, Ing. Pixová, Mgr. Borka, Ing. Kropáček, Lukáš Jadlovský  

 

 

Omluveni:  Ing. Růžek  

   

 

 

Ostatní zúčastnění: Bc. Jan Honomichl – předseda Komise pro otevřený kraj  Plzeňského kraje, 

Ing. Janů,  Ing. Nováček, Ing. Korandová - zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:55 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie. Úvodem jednání předseda přivítal 

přítomné členy a hosta - předsedu Komise pro otevřený kraj z Plzeňského kraje. Omluvil zástupce 

z Ústeckého kraje, který se nemohl z důvodu zaneprázdněnosti zúčastnit. 

 

 

Členové komise schválili program zasedání a přítomnost hostů na zasedání komise.  

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise, přivítání hostů 

2. Schválení programu zasedání a odsouhlasení hostů 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. DTM - shrnutí  za roky 2013-2018  

5. Diskuse se členy SMART komisí Plzeňského a Ústeckého kraje o náplni práce komisí v 

krajích 

6. Návrhy na dotační tituly v oblasti SMART 

7. Různé - příprava jednání se zástupcem Dopravního podniku Karlovy Vary o dopravních 

aplikacích 

8. Závěr 

hlasování: 

 

pro: 10 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. 11. 2018  

 

Bez usnesení. 

 

 

 

4. DTM - shrnutí  za roky 2013-2018  

    
Ing. Tomáš Nováček, vedoucí oddělení digitální technické mapy a geografického informačního systému 

odboru informatiky Karlovarského kraje informoval všechny zúčastněné o projektu DMVS (Digitální mapa 

veřejné správy)  v letech 2013 – 2018. 

 

V úvodu shrnul, co všechno se v letech 2013 – 2018 podařilo uskutečnit a informovoval o plánech na rok 

2019. 

 2013 Tvorba nové DTM konsolidace map od správců TI (technické infrastruktury) 

 2014 Sběr dat ze skutečného zaměření staveb (geodetické firmy 95) 

 3-4/2018 nové mapování v ORP Sokolov, ORP Kraslice (38 obcí kompletní polohopis a výškopis) 

 Vznik nové smlouvy po roce 2018 pro obce, správce TI s příspěvkem 

 Do 12/2018 vznikne nová ortofotomapa vysokého rozlišení 5cm/px na území 2 ORP 

 V 11/2018 nová aplikace UtilityReport – utilityreport.kr-karlovarsky.cz 

 V obcích s novým mapováním vznikne v roce 2019 OMPS 

 V roce 2018 přistoupil KK k vývoji JVF DTM a dále je aktivním členem řešitelského týmu na TA 

ČR 

 Od roku 2019 zapracování zakázek od geodetů na KK vlastními silami 

 V roce 2018 vzniká spolupráce s Katastrálními úřady při Revizi KN z dat DTM 

 DTM jako podklad pro práci s RÚIAN 

 

Shrnul také důvody, pro vytvoření účelové mapy povrchové situace („ÚMPS“): 

 V Karlovarském kraji neexistoval mapový podklad, který by odpovídal skutečnému stavu (de 

facto) 

 Chybí podkladová mapa pro tvorbu ÚAP, ÚP 

 Propojení s registry – územní prvky RÚIAN budou zobrazovány nad DTM 

 Jednotné mapové dílo pro projektanty, geodety, veřejnou správu, správce sítí TI 

 Nejednotnost symboliky u DTM měst a obcí 

 Geodeticky zaměřená data zůstávají na papíře, CD v „šuplíku“ 

 V katastrálních mapách je zachycen stav de jure, zachycuje vlastnické hranice 

 V DTM je zachycen stav de facto 

 

 
Do projektu je v současné době  zapojeno 36 obcí, 9 správců sítí a  zaregistrováno 95 geodetů. 

 

Bez usnesení. 

 

 

5. Diskuse se členy SMART komisí Plzeňského a Ústeckého kraje o náplni práce komisí  

v  krajích 

 
Bc. Jan Honomichl informoval členy komise o práci Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj. 

Poté proběhla diskuse o dotacích, elektronickém oběhu dokumentů, dopravních aplikacích a participačních 

rozpočtech.  

 

Bez usnesení. 



   

 

 

 

6. Návrhy na dotační tituly v oblasti SMART 

 

 
Tento bod byl přesunut na některé z dalších zasedání komise, které bude následovat po setkání se členy 

Smart komise Ústeckého kraje 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

7. Různé - příprava jednání se zástupcem Dopravního podniku Karlovy Vary o dopravních 

aplikacích 

 

Členové komise se shodli na tom, že by na některé z příštích  zasedání rádi pozvali zástupce 

Dopravního podniku Karlovy Vary, aby si promluvili na téma mobilních aplikací.  

 

 

Bez usnesení. 

 

 

8. Závěr 
 

Příští jednání komise se uskuteční 10. 12. 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. 11. 2018 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


