Město Nová Role
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2013,
o vedení technické mapy obce
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne 23. října 2013
usnesením č. 21/03-2 usneslo vydat podle ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 35 a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje:
a) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy
obce,
b) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení
stavby při plnění povinnosti podle písmene a).
Čl. 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy obce subjekt,
který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto
subjektem je obcí pověřená fyzická nebo právnická osoba.
(2) Za změny týkající se obsahu technické mapy obce se považují
a) výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském
povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
b) výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů
a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním
zahrnutých do obsahu technické mapy obce,
c) odstranění staveb.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy obce
Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce má vlastník
stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy obce.
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Čl. 4
Podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy obce předáním
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby1 v elektronické podobě a ověřené
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem2 výkonnému správci technické mapy obce,
který písemně potvrdí její převzetí.
(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby, že obecnímu úřadu byly ohlášeny změny týkající
se obsahu technické mapy obce podle odstavce 1
a)

u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s žádostí o vydání kolaudačního
souhlasu,
b) u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu
s oznámením o užívání stavby,
c) u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,
d) u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy obce do 30 dnů od provedení
ohlašované změny.
(3) Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
upravuje provozní dokumentace technické mapy obce zveřejněná na internetových stránkách
města Nová Role.
(4) Geodetická část dokumentace se předává
a) na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci dle odstavce 3,
nebo
b) dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci dle odstavce 3.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014

Ing. Libor Škarda, v.r.
místostarosta města Nová Role
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2

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města

§ 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.
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Obecně závazná vyhláška číslo 2/2013 města Nová Role
Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce MěÚ dne: 6.11.2013

Sejmuto dne: 22. 11. 2013

Obsah zveřejněn elektronicky

Sejmuto dne: 22. 11. 2013

dne: 6.11.2013

Bohdana Fedorová, v.r. odpovědný referent MěÚ Nová Role
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Pokyny pro zadávání geodetických prací
v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství
(Provozní dokumentace technické mapy města Nová Role)
Digitální technická mapa pro projekt Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje
Město Nová Role
S ohledem na zapojení města Nová Role do projektu Digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM KK)
bude prováděno vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických
měření v souladu s Provozní dokumentací DTM DMVS Karlovarského kraje. Při objednávání zakázky
geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) městem Nová Role je proto nutné zajistit
realizaci zakázky v souladu s Provozní dokumentací DTM DMVS Karlovarského kraje. Povinnost
dodržování provozní dokumentace vyplývá ze smluvního vztahu uzavřeného mezi městem Nová Role
a Krajským úřadem Karlovarského kraje schváleného radou města Nová Role a zastupitelstvem města Nová
Role.
V případě objednávání zakázky geodetické dokumentace městem Nová Role je proto nutné od data 1. 1. 2014
dodržovat následující podmínky pro zpracovatele (geodety).
1. Předat zakázku geodetické dokumentace do DTM DMVS KK.
-

Předávání dat je prováděno pomocí webové aplikace Modul ZAKÁZKA Karlovarského kraje
na adrese: http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka

-

Při prvním přihlášení k Modulu ZAKÁZKA je nutné provést registraci uživatele (geodeta).

-

Provozní dokumentace a návody jsou k dispozici v Modulu ZAKÁZKA v sekci „Dokumenty“.

2. Postupovat při realizaci zakázky geodetické dokumentace podle následujících kroků.
-

Vyžádat si na Modulu ZAKÁZKA Karlovarského kraje podklady k aktualizaci účelové mapy
povrchové situace (výdej dat ÚMPS).

-

Zpracovat geodetickou dokumentaci v souladu s Provozní dokumentací DTM DMVS
Karlovarského kraje (zejména s „Dokumentací Zakázky DTM“ určenou pro geodety).

-

Předat pomocí Modulu ZAKÁZKA Karlovarského kraje aktualizovaná data účelové mapy
povrchové situace k zapracování do DTM DMVS Karlovarského kraje (aktualizační data
ÚMPS).

-

Stáhnout Akceptační protokol k Zakázce DTM.

3. Předat zakázku geodetické dokumentace městu Nová Role včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci
Zakázky DTM Karlovarského kraje“.
Uvedené podmínky 1. - 3. uvádějte do objednávek nebo smluvních vztahů s dodavateli zakázek.
Při přebírání zakázky geodetické dokumentace objednané městem Nová Role je nutné vyžadovat potvrzení od
Správce DTM DMVS Karlovarského kraje o akceptaci zakázky. Potvrzení bude vystaveno ve formě „Protokolu
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje“ a bude vyžadováno při zaměření skutečného provedení
stavby.
Každá zakázka geodetické dokumentace bude vložena do DTM DMVS Karlovarského kraje a bude
poskytována do informačního systému a aplikací města Nová Role.
V Nové Roli 16. 12. 2013

Ing. Libor Škarda v. r., místostarosta města

Jitka Pokorná v. r., starostka města

