
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

5. zasedání  v roce 2019 Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové 

technologie 

konaného dne 11. 6. 2019 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Lukáš Jadlovský, Antonín Lebeda, Ing. Růžek,  

  Mgr. Čermák, Petr Vrba,  Ing. Pixová, Ing. Kropáček  

 

 

Omluveni:  Bc. Petra Vaněk, Mgr. Borka, Ing. Kubičko    

 

 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Janů, Ing. Heliks, Ing. Nováček, Mgr. Ing. Miroslav Andrt,  

       Mgr. Bc. Milan Rychtařík, prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., 

      Ing. Lukáš Pařízek, Ing. Jana Nedrdová, Ing. Bohumil Ježek, 

      Ing. Luboš Trojna, Jiří Stich, Ing. Martina Weisová, Zuzana Šimicová, 

      Mgr. Emil Vařeka, MBA, Bc. Peter Vrtiel, Petr Mikunda, Pavel Plechatý, 

 Bc. Jan Honomichl, Ing. Korandová  

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 17:40 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání komise a odsouhlasili přítomnost hostů: 

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise, přivítání hostů 

2. Schválení programu zasedání a odsouhlasení hostů 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. DTM Karlovarského kraje 

5. Prezentace aplikací „Chytrý občan“ 

6. Diskuse mezi členy komisí Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje 

7. Různé – příprava výjezdního zasedání – spalovna Chotíkov 

8. Závěr 

 

  

 

Usnesení č.27/06/19 

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

   

hlasování: 

pro: 8      

 



   

 

 

 

 

Program jednání: 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

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

kraje ke dni  11. 6. 2019  

 

 

Bez usnesení. 

 

 

4. DTM karlovarského kraje  

 
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 – 2019. 

 

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

2019. 

 Projekt DMVS (Digitální mapa veřejné správy od roku 2013 – 2018 a dále) 

 2013 tvorba nové DTM konsolidace map od správců TI 

 2014 sběr dat ze skutečného zaměření staveb (geodetické firmy) 

 do roku 2018 přistoupilo 36 měst a obcí, 9 správců sítí TI, 95 geodetických firem 

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

výškopis) 

 V roce 2018 vzniká spolupráce s Katastrálními úřady pro Revizi KN z dat ÚMPS 

 Vznik nové ortofotomapy vysokého rozlišení 5cm/px na území 2 ORP 

 DTM - ÚMPS jako podklad pro práci stavebních úřadů k doplnění RÚIAN 

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

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

na TA ČR, bude na konci 2019 

 V roce 2019 máme 40 obcí s novou smlouvou s příspěvkem 2Kč/obyvatele 

 Od 5/2019 zapracování zakázek od geodetů na KK vlastními silami přes modul „Zakázka“ 

  

Také informoval členy komise a přítomné hosty o připravovaných legislativních opatřeních: 

 

 Zavádí se pojem DTM ČR – pokrytí celá ČR – zprovoznění do 1.7.2023 

 Novelizace zákona o zeměměřictví č.200/1994 Sb. Zaveden nový termín DTM kraje, DTM 

obce 

 Vytvoření DTM ČR ve všech krajích je jedním z důležitých záměrů v oblasti digitalizace 

územního plánování a stavebního řízení v rámci rekodifikace stavebního práva 

 Splní se tím i směrnice INSPIRE 

 Vlastník, provozovatel, správce dopravní a technické infrastruktury bude mít editační 

povinnost – odpovědnost za existenci svých sítí 

 Obsah DTM je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část (týká se především sítí) 

 Obsah DTM se bude členit na údaje o: 

 dopravní a technické infrastruktuře 

 povrchové situaci (polohopis, výškopis) 



   

 

 Dosavadní technické mapy obcí bude možné nadále obcemi spravovat, avšak 

základem pro jejich aktualizaci bude DTM kraje 

 Obec, pokud bude chtít, bude moci obecně závaznou vyhláškou stanovovat pouze 

obsah nad rámec obsahu DTM kraje 

 Výsledky zeměměřických činností využívané pro DTM kraje, budou podléhat 

ověření 

 Nově zavedena povinnost stavebníka ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby, 

která nepodléhá kolaudaci 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

5. Prezentace aplikací „Chytrý občan“ 

 

 

Mgr. Emil Vařeka, MBA a  Bc. Peter Vrtiel z firmy Vítkovice IT Solution přestavili členům 

komise a hostům mobilní aplikaci „Chytrý občan“. Tato aplikace je určena pro chytré telefony a 

sdružuje turistické, kulturní a dopravní informace (např. jízdní řády MHD, elektronické 

objednávání parkovacího místa a možnost platby za parkování přímo z aplikace). 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

6. Diskuse mezi členy komisí Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje 
 

Předsedové jednotlivých komisí představili členy a práci svých komisí. Michal Šťovíček  za 

Karlovarský kraj, Mgr. Ing. Miroslav Andrt za Ústecký kraj a Bc. Jan Honomichl za Plzeňský 

kraj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie se zaměřila na 

DTM, web a participativní rozpočet. Prioritou Plzeňské Komise pro otevřený kraj jsou otevřená 

data.  

Komise pro Smart Region Ústecký kraj je složena ze zástupců politických stran, dále akademické 

sféry ÚK (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ČVUT – fakulta dopravní 

Děčín) a Inovačního centra Ústeckého kraje. Komise se věnuje jednak tématům, které kraj přímo 

zajišťuje dle zákona o krajích (doprava, školství…..) a dále téma „smart“ komunikuje směrem 

k městům a obcím v kraji, které zapojuje do diskuse a spolupráce. 

V rámci komise bylo zřízeno 6 pracovních skupin. Vedoucím PS je zpravidla vedoucí příslušného 

odboru a jsou zde zastoupeni odborníci na dané téma.  

Pracovní skupiny komise Smart ÚK: 

1. PS IT architektura a data  

2. PS Doprava  

3. PS Energetická efektivita  

4. PS pro města a obce  

5. PS Sociální věci  

6. PS Věda a vzdělávání                                    

 

 

 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/komise-pro-otevreny-kraj


   

 

Dále se přítomní shodli, že témata, která se týkají všech krajů a měla by být řešena a podpořena 

z národní úrovně, což je i problematika datové platformy, by měla být řešena  při Asociaci krajů 

ČR. 

V rámci Asociace krajů byla zřízena PS pro smart cities/region, ale PS není funkční, žádné jednání 

této PS zatím neproběhlo. 

  

 

Bez usnesení. 

      

 

7.  Různé – příprava výjezdního -  zasedání spalovna Chotíkov 

 

Byl předběžně domluven termín výjezdního zasedání ve spalovně Chotíkov na říjen 2019. 

 

 

 

 

 

8.  Závěr  

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 15. 7. 2019 od 15:00 hodin. 

 

  

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

 

V Karlových Varech dne 11. 6. 2019 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


