
Stávající DTMM obce - lliniová kresba, objekty konstruované bez měřených bodů

DTM kraje - prvotní naplnění s podrobnými body, zaplochováno, co bylo možné

DTM kraje - pouze ZPS - základní prostorová situace; vše zaplochováno

Povinnos ti obce vyplývají ze zákona č. 47/2020 Sb.
Vk ládá data:dopravní infrastruk tury - m ístní kom unikace

technické infrastruk tury - veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace a další
(m ůže povinnost převést na správce, či provozovatele)

Povinnost obce jak o stavebníka > geodet (v rám ci zam ěření stavby) posk ytne kraji g eodetick ou
dok um entaci pro aktualizaci Z PS

Rozd íly DTMM obce a DTM kraje
DT M k raje již neobsahuje:
solitérní strom y
rozhraní zpevněných ploch (různé povrchy)
dopravní značky
polohopis z KN (budovy, hranice parcel)
povrchové znaky sítí (v DT M kraje v T I)
vrstevnice

Příklad  možného us tanovení d o s mluv při realizaci s taveb
"Vyhotovení geodetické části dok um entace sk utečného provedení stavby nebo g eodetick ého podk ladu pro vedení
Digitální technick é m apy Jihočesk ého kraje, obsahující geom etrick é, polohové a výšk ové určení dok ončené stavby
nebo technolog ického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §  5 a ve struk tuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášk y
č. 393/2020 Sb., o digitální technické m apě (vyhláška DT M), v platném  znění,  v ak tuál ně pl atné verzi výměnného
Geodetický podk lad se vyhotovuje s využitím  stávajících údajů digitální technické m apy. Součástí geodetického

DT M k raje bude naopak nově obsahovat:
výškové zam ěření všech lom ových bodů
ochranná pásm a technické infrastruk tury
zaplochování objek tů
dopravní infrastruk turu (rozdělení dle kateg orií)
sítě všech síťařů
víceúrovňový pohled
průběžnou ak tualizaci

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA JIHOČESKÉHO KRAJE

DTM kraje - technická infrastruktura obce

form átu dl e § 6 vyhl ášk y DT M.
podk ladu je posouzení návaznosti výsledku zam ěření nového stavu na stav dosavadní."

Legis lativa
zák on č. 200/1994 Sb., o zem ěm ěřictví, vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické m apě kraje

DTM kraje - dopravní infrastruktura

ZPS - základ ní pros torová s ituace
pro prvotní naplnění

ZPS - základ ní pros torová s ituace
cílový s tav
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Jakub Hulec

Katalog objektů DTM
https://dtm objek ty.plzensk y-k raj.cz/


