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0.1  Přehled změn 
Revize Platí od Strana / kapitola  Podstata změny/podpis původce změny 

    

    

    

 

0.2 Účel 
Tato směrnice upravuje poskytování GIS podkladů a předávání digitálních výstupů po realizaci 

stavby u OK, a.s., popisuje postup pro poskytování nebo užití výstupů z datových souborů GIS 

Ostravských komunikací, a.s. 

0.3  Rozsah platnosti 
Platí pro všechny zaměstnance OK, a.s., kteří pracují s podklady GIS. 

0.4 Pojmy a zkratky 

DTMMO Digitální technická mapa města Ostravy 

OK, a.s. Ostravské komunikace, a.s. 

TM Technická mapa   

GISMO GIS města Ostravy 

GIS  Geografický informační systém 

SMO Statutární město Ostrava 

DSPS Dokumentace skutečně provedených staveb 

POB Polohopis objektů 

coverage Datový model používaný v ESRI aplikacích ARC/INFO 

Bpv Baltský pro vyrovnání – výškový systém používaný v ČR 

0.5 Odpovědnosti a pravomoci 
Jsou popsány v textu směrnice. 

0.6 Související dokumentace 
CI 10  Ceník výstupů z  datových souborů GIS 

FP 49 Žádost o poskytnutí výstupů z datových souborů GIS 

FP 50 Protokol o převzetí výstupů z datových souborů GIS 
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ČSN 01 3410 Mapy  velkých měřítek.  Základní a účelové mapy 

1. Vlastnické vztahy 
1. Pod GIS Ostravských komunikací se rozumí výstupy z datových souborů GIS Ostravských 

komunikací a dat poskytnutých z GIS města Ostravy (dále GISMO). Data GIS města Ostravy 

tvoří podklad pro vedení a aktualizaci dat v GIS Ostravských komunikací, a.s.  Ostravské 

komunikace, a.s. data, která byla poskytnuta městem Ostrava, dále neprodává třetím osobám 

(tj. podnikatelům, dalším společnostem a veřejnosti) a veškeré zájemce odkazuje na odbor 

projektů IT služeb a outsourcingu oddělení geografického informačního systému, který je 

oprávněn data poskytovat. 

2. Organizacemi města se rozumí 

a) Statutární město Ostrava, úřady městských obvodů, příspěvkové organizace zřízené 

městem Ostrava, 

b) obecně prospěšné společnosti (OPS), nadace a nadační fondy zřízené městem Ostrava, 

c) obchodní společnosti, v nichž má město Ostrava nadpoloviční obchodní podíl. 

3. Vlastníkem GIS města Ostrava a majitelem dat GIS je Statutární město Ostrava. Data GIS 

obsahují tyto základní skupiny vrstev: mapa katastru nemovitostí, digitální technická mapa 

města a další účelové vrstvy, např. adresní body nebo bloková mapa parcel. 

4. Data průběhu inženýrských sítí a dalších provozních objektů jsou vlastnictvím příslušného 

správce, který tato data na základě smluvního vztahu s vlastníkem systému poskytuje 

v dohodnutém rozsahu a tvaru do GIS města Ostrava. 

5. Vlastníkem dat vedených v pasportech GIS Ostravských komunikací, a.s. je společnost 

Ostravské komunikace, a.s., která data používá v rámci svého informačního systému, 

zabezpečuje na základě smluvních vztahů se svými partnery jejich sběr a průběžnou aktualizaci 

a na základě smluvního vztahu s GISMO je poskytuje v dohodnutém rozsahu a tvaru do GIS 

města. 

6. Standardním formátem vektorových dat je DGN, DWG nebo SHP soubor, standardním 

formátem databázových informací je databázový soubor (DBF). 

7. Standardní výstup je digitální výstup z poskytovaných dat, kde doba jeho zpracování 

nepřesáhne 0,5 hodiny. 

8. Nadstandardní výstup je zpracování výstupů trvající déle než 0,5 hodiny. Jedná se například 

konverze datových formátů, odstraňování údajů, úprava skladby vrstev apod. 

9. Aktualizací se rozumí opakované předání stejné datové vrstvy na tomtéž území. Na rastrová 

data se aktualizace nevztahuje. 

2. Úvodní ustanovení 
1. Tato směrnice upravuje postup pro poskytování nebo užití výstupů z datových souborů GIS 

Ostravských komunikací, a.s. 

2. Směrnice se nevztahuje na poskytování údajů, které jsou ve vlastnictví SMO. Ceny 

digitálních dat, tisků, skenování a práce jsou stanoveny po jednotlivých položkách v Ceníku 

výstupů z datových souborů GIS Ostravských komunikací (uvedené v CI 10.), dále jen ceník 

CI 10. 



 
Dokument IMS 

Číslo dokumentu: 

BS 57 
Stupeň ochrany:   

POSKYTOVÁNÍ GIS PODKLADŮ A PŘEDÁVÁNÍ DIGITÁLNÍCH VÝSTUPŮ PO REALIZACI STAVBY 

 

Účinnost od:  1.8.2011 Správce dokumentace:  Ing. Olga Nováková Strana 5 (celkem 9) 

 

3. Slevy za digitální data jsou uvedeny v ceníku CI 10. v tabulce Cenové varianty. 

4. Ceník obsahuje pouze digitální data ve vlastnictví Ostravských komunikací nebo data jím 

spravovaná nebo data jiného vlastníka, jejichž prodej je Ostravským komunikacím smluvně 

umožněn. 

5. Aktualizovaný ceník CI 10 schvaluje ředitel společnosti.  

 

2.1 Přehled dat v GIS Ostravských komunikací, a.s. 

Pravidelně aktualizovaný přehled všech datových vrstev existujících v GIS Ostravských komunikací, 

a.s. je k dispozici na pracovišti GIS, oddělení informatiky, Ostravských komunikací, a.s., Novoveská 

25/1266, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

2.2 Poskytování výstupů organizacím města 

1. Organizacím města zpřístupňují Ostravské komunikace, a.s. standardní i nadstandardní 

digitální výstupy pro jejich interní užití v rámci organizace dle ceníku CI 10.  

2. Tisky poskytují Ostravské komunikace, a.s. organizacím města za úplatu. Úplatou za tisky 

se rozumí uhrazení nákladů na spotřební materiál spojený s těmito tisky.  

2.3 Poskytování výstupů třetí osobě v souvislosti s plněním zakázky pro město 

1. Ostravské komunikace poskytují jednorázově slevu dle ceníku CI 10 na digitální výstupy z 

GIS Ostravských komunikací, a.s. třetí osobě v souvislosti s plněním zakázky pro organizaci 

města (organizace města zakázku zadává, financuje nebo se na ní jinak podílí)  

2. Digitální výstupy se poskytují na základě písemné žádosti (uvedené ve FP 49) včetně 

potvrzení organizace města o účelu použití dat statutárním zástupcem organizace města. 

3. Tisky poskytují Ostravské komunikace, a.s. třetí straně za úplatu v souladu s CI 10. 

2.4 Poskytování výstupů pro orgány veřejné správy a organizace jimi zřízené 

1. Orgánům a organizacím veřejné správy (tj. státní správa, samospráva, krajské úřady apod.) 

poskytují Ostravské komunikace, a.s. standardní výstupy se slevou jako organizacím města 

v souladu s  CI 10. 

2. Výstupy se poskytují na základě písemné žádosti (uvedené ve FP 49). 

3. Tisky a nadstandardní výstupy poskytují OK, a.s. odběratelům za úplatu v souladu 

s ceníkem CI 10. 

2.5 Poskytování výstupů pro školy 

1. Středním a vysokým školám poskytují Ostravské komunikace, a.s. standardní výstupy pro 

účely výuky se slevou dle ceníku CI 10 tj. cena se rovná procentu ceny uvedené v  CI 10 

v tabulce Cenové varianty. Data budou poskytnuta v přiměřeném rozsahu (např. vzorek 

dat) podle uvážení OK, a.s. 

2. Výstupy se poskytují na základě písemné žádosti (uvedené ve FP 49). 

3. V případě jiného účelu využití dat postupuje škola dle čl. 2.7. 

4. Tisky a nadstandardní výstupy poskytuje Ostravské komunikace, a.s. školám za úplatu v 

souladu s ceníkem CI 10. 

2.6 Poskytování výstupů pro správce inženýrských sítí 
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1. Správcům inženýrských sítí, kteří průběžně poskytují vlastní digitální data pro tvorbu a 

údržbu digitálních dat GIS města Ostravy, poskytují OK, a.s. standardní výstupy se slevou 

v souladu s ceníkem CI 10 tj. cena se rovná procentu ceny uvedené v  CI 10 v tabulce 

Cenové varianty. 

2. Správcům inženýrských sítí, kteří neposkytují vlastní digitální data pro tvorbu a údržbu 

digitálních dat GIS města Ostravy, poskytuje standardní výstupy za úplatu MMO odbor 

projektů IT služeb a outsourcingu - oddělení geografického informačního systému. 

3. Výstupy se poskytují na základě písemné žádosti (uvedené ve FP 49). 

4. Tisky a nadstandardní výstupy poskytují OK, a.s. správcům inženýrských sítí za úplatu 

v souladu s ceníkem CI 10. 

2.7 Poskytování výstupů ostatním právnickým a fyzickým osobám 

Standardní výstupy, tisky i nadstandardní výstupy poskytuje za úplatu v souladu s ceníkem CI 10. 

2.8 Kalkulace ceny 

1. Cena za předané výstupy se skládá: 

a) z ceny za data ve standardním formátu, 

b) z hodinové sazby pracovníka v případě nadstandardního výstupu, 

c) z ceny za tisky a spotřební materiál. 

2. V případě poskytování tisku se nezapočítává cena za data ani paušální poplatek  

3. Při uzavření smlouvy, jejímž předmětem je vzájemná výměna dat pro potřebu 

geografických informačních systémů obou smluvních stran, se cena stanoví dohodou 

smluvních stran. 

2.9 Převod finančních prostředků 

1. Kompletní cenu za předané výstupy předává k fakturaci na účtárnu správce GIS 

Ostravských komunikací, a.s. v souladu s ceníkem CI 10. 

2. Cena za tisky a práci nutnou k vyhotovení nadstandardních výstupů je příjmem Ostravských 

komunikací, a.s. 

2.10 Kvalitativní předpoklady, media 

1. Ostravské komunikace, a.s. negarantují aktuálnost dat k datu předání. 

2. Ostravské komunikace, a.s. seznámí odběratele se stavem, aktuálností, přesností a úplností 

předávaných výstupů. 

3. Digitální data budou předána na media (disketa, CD ROM, ZIP, DVD) dodaná odběratelem 

nebo správce GIS zašle odběrateli data elektronickou poštou neprodleně po uhrazení dané 

částky za data. 

2.11 Právo šíření a sankce 

1. Odběratel bere na vědomí, že data zůstávají majetkem vlastníka. 

2. Organizace města se zavazuje zabezpečit poskytnutá data proti zneužití a využití třetí 

osobou. 

3. V případě neoprávněného užití dat je odběratel povinen zaplatit pokutu ve výši trojnásobku 

ceny předaných digitálních dat bez slevy dle CI 10. 
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3. Digitální technická mapa města Ostravy  
     DTMMO (Digitální technická mapa města Ostravy) je zpracována na základě geodetického 

zaměření všech objektů na povrchu zejména v zastavěných částech města ve 3. třídě přesnosti dle 

ČSN 01 3410. Data jsou vedena v souřadnicovém systému S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť 

katastrální) a výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání). 

     Data jsou vedena v digitálním vektorovém tvaru po jednotlivých mapových listech kladu map 

měřítka 1:1000 v několika charakteristických vrstvách. Vrstvy obsahují údaje charakterizující 

polohopisný tvar prvku a také atributové údaje charakterizující vlastnosti v daném prostoru. 

Obsahem je skutečný stav polohopisu, výškopisu a nadzemního vedení v době mapování.  

3.1 Obsah DTMMO 

1. Geodetické body 
2. Polohopis - viditelné nadzemní hranice, důsledná klasifikace druhů povrchu 
3. Bodové objekty – nadzemní znaky sítí, stromy, veřejné osvětlení, atd. 
4. Grafické doplnění polohopisu – šrafování schodišť 
5. Osy tramvajových kolejí a trolejbusových tratí  
6. Terénní hrany a svahy 
7. Podrobné body výškopisu na terénu  

     DTMMO se aktualizuje přímým měřením plošně v intervalu cca 5 let. 

Kromě prověrky celého území a plošné aktualizace je možné aktualizovat DTMMO z geodetického 

zaměření skutečného provedení staveb po ukončení výstavby v rámci kolaudačního řízení  

 Vlastníkem DTMMO a majitelem dat je Statutární město Ostrava. Správu dat zabezpečuje odbor 

projektů IT služeb a outsourcingu - oddělení geografického informačního systému.  

 

4. Požadavky na geodetické měření a formát podkladů při využití 

pro Ostravské komunikace, a.s. a  DTMMO 
 

1. Nové geodetické zaměření navazuje na stávající měření DTMMO 
2. Zaměření je v souřadné soustavě S-JTSK a výškové soustavě Bpv. 
3. Přesnost zaměření odpovídá bývalé 3. třídě přesnosti. 
4. Zaměření je plošného charakteru, nevyhodnocené plochy mohou zůstat jen uvnitř 

průmyslových areálů. 
5. V rámci zaměření polohopisu je třeba klasifikovat povrchy všech ploch. 
6. Dodržení struktury dat dle struktury DTMMO 
7. V datech musí být dodržena topologická čistota polohopisu – hranice ploch na sebe musí 

přesně navazovat, každá plocha musí pouze jednu značku druhu povrchu. 
8. Výstupní formát dat je grafický formát DXF nebo DGN. Maximální počet vrstev v souborech 

je 63. 
Výše uvedené body 1-8 zajistí: zpracovatel stavby DSPS. Tyto požadavky jsou 

součástí podmínek výběrových řízení pro firmy předávající stavby Ostravským 

komunikacím, a.s. 
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9. Data od zpracovatele přebírá zodpovědný dozorující technik Ostravských 
komunikací, a.s., který je předá pro import správci GIS. Data budou předána i na SMO - 
odbor projektů IT služeb a outsourcingu - oddělení geografického informačního systému. 
Tuto skutečnost zajistí správce GIS. 

5. Podmínky předávání dat geodetického zaměření 
 

1. Data budou předávána na CD-R, RW, DVD nebo v případě malého rozsahu na disketách 
3,5“, pokud nebude sjednáno jinak. 

2. Pro zpracování grafických dat je možno využít Microstation nebo AutoCAD. 
3. Základními formáty jsou formáty DGN, DXF, DWG. Výkresy budou předávány, jak 

v elektronické tak i papírové podobě. 
4. Souřadnicové údaje budou udávány v souřadnicovém systému S-JTSK s neredukovanými 

souřadnicemi. Pracovní jednotky jsou metry. 
5. Ve výkresech budou používány pouze standardní barvy systému Microstation nebo 

AutoCAD. Ve výkresech budou použity pouze standardní fonty dodávané příslušnými 
systémy. 

     Zaměření předají zpracovatelé 2x na Ostravské komunikace, a.s. zodpovědnému 

technikovi správy příslušné oblasti nebo dozorujícímu technikovi konkrétní stavby ve 

formě: 

 a) grafických souborů, zachycujících polohu objektů a vedení 

 b) zákresů objektů a vedení v katastrální mapě včetně čísel parcel ve vhodném   

                     měřítku, 

 c) dokumentace geodetického zaměření průběhu vedení a polohy objektů (popis, 

                     seznam zaměřených bodů a jejich souřadnice). 

     Pozn. V rámci investiční výstavby je požadován odborem projektů IT služeb a outsourcingu - 

oddělení geografického informačního systému SMO vždy zákres geodetického zaměření 

v katastrální mapě s uvedením čísel parcel. Toto zaměření je součástí předání podkladů pro vklad 

do majetku města, která provádí majetkový odbor. Tento odbor vyžaduje právě lokalizaci stavby 

v katastrální mapě s parcelními čísly, aby mohly být ověřeny nebo napraveny majetkoprávní 

vztahy. 

Technik předá data správci GIS na Ostravských komunikacích, který provede kontrolu 

a naimportuje data pro další práci techniků do GIS aplikací jako DSPS a v jedné kopii 

předá i na SMO - odbor projektů IT služeb a outsourcingu - oddělení geografického informačního 

systému. 

Lhůta pro splnění ohlašovací povinnosti změn a údajů evidence je obsahem smlouvy mezi 

Statutárním městem Ostrava a správcem technického vybavení. Pokud taková smlouva není 

uzavřena, činí lhůta 30 dnů a plyne ode dne:  

a) převzetí objektů nebo vedení od zpracovatele,  
b) právní moci kolaudačního rozhodnutí, pokud změnu neprovedl sám správce 

technického vybavení,  
c) uvedení do provozu, pokud k provedení změny není třeba stavebního úřadu,  
d) zrušení objektu nebo vedení, 
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e) změny evidovaných parametrů (atributů) vedení.  
Další pokyny: 

a)  Na čísla a popisy používejte font č.3, velikost 1,5 x 1,5. 

b)  Linie, které se převádí do coverage POB je nutné uzavírat v uzavřené plochy s atributem 
(popisem, značkou). 

c)  Atributy ploch a značky definované písmeny vkládejte jako text, atributy ploch a značky 
definované číslem vkládat jako buňky (cell) s tímto názvem. 

d)  U linií 10 – 14 (ploty, brány a branky), 16 a 17 (svodidla a zábradlí) je uzavření (napojení) 
nutné jen když oddělují plochy s odlišnými kulturami. 

e)  Terénní hrany a inženýrské sítě jsou jedinými liniemi, na kterých mohou současně ležet linie 
ostatní. 

f)  Nadmořské výšky podrobných bodů se uvádějí jako text ve formátu XXX.XX. Vztažným bodem 
textu je místo, ke kterému se nadmořská výška vztahuje. Nadmořské výšky musí být uvedeny 
v systému Bpv. 

g)  Výkresy zakládejte pro ML 1 : 1000 pod názvem shodným s číslem ML, např. 9142.dgn. 

h)  Pro rozsáhlé zakryté prostory (pod mosty) zakládejte nový výkres s číslem ML 1 : 1000 a 
písmenem A (např. 9142a.dgn). Linie v tomto výkrese uzavírat na obvod zakrytého prostoru 
(obvod mostu). 

i)  Každá plocha musí mít svou značku nebo atribut. V každé ploše musí ležet pouze jedna značka.  

j)  Všechny linie je nutné uzavírat na rám mapového listu 1 : 1000. 

k)  V plochách stříšek a balkónů je potřeba osadit značku (atribut) plochy terénu. Linie stříšek a 

balkónů má nižší prioritu než linie nacházející se na terénu, ovšem počítá se mezi hranice a 

vytváří samostatné plochy. 


