


Digitální technická mapa kraje (DTM)
§ 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví + vyhláška č. 393/2020 Sb.

• povinná, přenesený výkon státní správy,

• správce DTM kraje … krajský úřad,

• pevný obsah a struktura … dáno vyhláškou,

• objekty a zařízení DI a TI, včetně OP, BP … editují vlastníci DI a TI
(mohou pověřit provozovatele nebo správce),

• základní prostorová situace … editují kraje,

• editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů,

• poskytování služeb pro DMVS ČR (prohlížecí, stahovací aj.),

• jednotný výměnný formát (JVF),

• IS DTM vzniká za spolupráce 6 krajů.

Legislativa



Digitální technická mapa obce 

§ 4c zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví + vyhláška č. 393/2020 Sb.

• nepovinná, samostatná působnost,

• správce DTM obce … obec (na vlastní náklady),

• přebírají data z DTM kraje,

• lze si doplnit vlastní potřebné údaje,

• OZV obcí (původní vydané) – pozbývají platnost ke dni 30.6.2023,

• obec může vydat novou OZV (novou po 1.7.2023):

• stanoví si obsah DTM obce – vždy jen nad rámec obsahu DTM kraje,

• podklady pro DTM obce si zajišťuje obec vždy vlastní činností.

Legislativa



DTM obce - příklady objektů nad rámec vyhlášky

• různé druhy povrchů - např. změna asfalt/dlažba v rámci chodníku - v DTM kraje pouze 
převažující povrch,

• rozdílné výšky - např. výška obrubníků,

• jednotlivé stromy – druh stromu + šířka kmene,

• dopravní značky, semafory,

• městský mobiliář - lavičky, koše.

Nutné doměřovat prvky zejména pro:

• vedení pasportů zeleně, dopravního značení, městského mobiliáře,

• projekční práce zejména u úprav komunikací.

Na zvážení pro města: vést vlastní DTM obce průběžně či účelově jednorázově doměřit?



Digitální mapa veřejné správy (DMVS ČR)
§ 4d zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví + vyhláška č. 393/2020 Sb.

• DMVS ČR = katastrální mapa, ortofotomapa a DTM,

• povinná, přenesený výkon státní správy,

• správce DMVS ČR … ČÚZK,

• zajišťuje zejména,

• jednotné rozhraní pro zobrazení,

• jednotné rozhraní pro předávání a editaci dat,

• seznam vlastníků DI, TI, vymezení území jejich působnosti,

• seznam editorů DTM.

Legislativa



Časový harmonogram
Přechodná ustanovení zákona č. 47/2020 Sb.

• kraje založí a zprovozní DTM krajů do 30. 6. 2023,

• ČÚZK zprovozní seznamy se zájmovým územím síťařů do 31. 12. 2022,

• ČÚZK zprovozní seznamy editorů do 30. 6. 2023,

• ČÚZK plně zprovozní IS DMVS ČR do 30. 6. 2024

Legislativa



Součinnost obcí a vlastníků DI a TI

Přechodná ustanovení zákona č. 47/2020 Sb.

• na výzvu kraje poskytnou obce a vlastníci (příp. provozovatelé

a správci) DI a TI potřebnou součinnost – zejména jimi vedené

údaje (data patřící do DTM),

• na výzvu ČÚZK poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci DI a TI

potřebné údaje:

• údaje do seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DI a TI, včetně
specifikace území, kde působí,

• údaje do seznamu editorů.

Legislativa



Projekt DTM Jihočeského kraje

• Financování z prostředků EU,

• Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost – Vznik a rozvoj digitálních technických 
map krajů (OP PIK, řídící orgán MPO),

• Dotace na pořízení dat, IS DTM a HW prostředků
• Konsolidace dat ZPS v obcích s DTM

• Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou

• Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy

• Mapování dat TI kraje a obcí

• Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) kraje

Projekt DTM JČK



Smlouva o spolupráci

• Schválena Radou kraje dne 10. 6. 2021,

• obcím odeslána prostřednictvím e-mailu dne 22. 6. 2021,

• povinnosti obce
• předat kraji data ZPS, TI a DI, (DTMO i další podklady)
• sbírat aktualizační podklady,
• vyvíjet součinnost při mapování,
• data TI a DI vložit do IS DTM.

• povinnosti kraje
• zajistit konsolidaci dat (domapování, převod do jednotného formátu atd.)
• předat konsolidovaná data TI a DI zpět obci (pro následné vložení do IS DTM),
• pořídit, aktualizovat data ZPS a vložit do IS DTM.

Projekt DTM JČK



Harmonogram projektu

1. 1. 2022 1. 3. 2023 30. 6. 2023

Příprava zakázky 
na pořízení dat

Konsolidace dat a nové mapování
Nahrávání dat

Zkonsolidované TI/DI zpět obcím

Zkušební provoz 
IS DTM

1. 4. 2022

Zasmluvnění, 
prováděcí projekt

Podpis smlouvy o spolupráci 
a předání dat

Předání aktualizací
Součinnost při mapování

Předání aktualizací (JVF)
Nahrání dat TI/DI 

do IS DTM

Kraj

Obec

Ostrý provoz 
IS DTM

současnost

Projekt DTM JČK



DTM obce vs. DTM kraje v čase

DTM obce

DTM kraje

ZPS, DI, TI Aktualizace

IS DTM/DMVS

Konsolidace

Vlastní TI/DI

ZPS, vlastní TI/DI

ZPS nad rámec vyhlášky

TI/DI od 
správců

ZPS od správců TI/DI

TI, DI

ZPS

30. 6. 2023současnost

Projekt DTM JČK



Součinnost v nejbližší době

• Schválit Smlouvu o spolupráci radou/zastupitelstvem obce,

• Předat data ZPS, DI a TI
• DVD

• Cloudové úložiště obce (Sharepoint, OneDrive, Google Disk)



Děkujeme za pozornost
Máte nějaké dotazy?


