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Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1) Rada města Jeseník vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, směrnici rady 
města č. 2/2013, o digitální technické mapě města Jeseník (dále jen „DTMM“). 

2) Tato směrnice upravuje pořizování geodetické dokumentace v jednotné datové struktuře 

pro účely tvorby DTMM. Dále definuje postupy a pravidla pro provozování DTMM.  

3) Směrnice stanovuje a upravuje povinnosti správce DTMM, uživatele DTMM a útvarů 
Městského úřadu Jeseník (dále jen „MěÚ Jeseník“), které při výkonu své působnosti 

získávají dokumenty využitelné pro správce DTMM pro aktualizaci DTMM. 

 
 

Čl. 2 Definice některých pojmů 

Pro účely této směrnice se rozumí 

a) správcem DTMM odbor stavebního úřadu, majetku a investic MěÚ Jeseník, 

b) uživatelem DTMM příslušný odbor či oddělení MěÚ Jeseník, kde se bude zadávat 

stavební akce města a kde se předpokládá změna DTMM, 

c) zhotovitelem DTMM geodetická firma zabezpečující tvorbu DTMM nebo její části nebo 
reambulaci, a dále stavební firma zabezpečující dokumentaci skutečného provedení 

stavby (dále jen „DSPS"), kde investorem je město Jeseník, 

d) stavební akcí se rozumí veškeré stavební práce, při kterých dojde ke změně obsahu 
DTMM (nové stavby, přípojky, úpravy komunikací, odstranění staveb apod.), 

e) reambulací oprava a doplnění DTMM. 
 

 

Čl. 3 Obsah a využití DTMM 

1) DTMM vypovídá o skutečném tvaru povrchu a technických objektů, které se v DTMM 
nacházejí. Tvoří ji účelová mapa povrchové situace a mapa tras inženýrských sítí. 

Součástí DTMM jsou také údaje o bodech polohového a výškového pole.   

2) Obsah, forma a další technické náležitosti DTMM (dále jen „náležitosti“) jsou definovány 
v Pokynech pro tvorbu DTMM (viz příloha č. 1 této směrnice). 

3) DTMM se buduje postupným přímým měřením území města a zapracováním starších 
podkladů. Přesnost starších podkladů bude ověřována postupným přímým měřením.  

4) DTMM je vytvářena pro potřeby města Jeseník a dalších subjektů podílejících se na její 

tvorbě a aktualizaci. Výstupy z DTMM budou moci využívat fyzické a právnické osoby za 
podmínek upravených pravidly a dle ceníku pro poskytování dat (viz příloha č. 2 této 
směrnice). 

 

Čl. 4 Povinnosti uživatele a správce DTMM 

1) Pokyny pro tvorbu DTMM budou uváděny jako součást zadávací dokumentace při 
zadávání zakázek či u objednávek u stavebních akcí města.  
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2) Před započetím prací je uživatel DTMM povinen vyzvednout a předat zhotoviteli DTMM  
provádějícímu příslušné měření podklady, které zaručí prostorovou návaznost na 
stávající data DTMM. V případě, že lokalita je již pokryta daty DTMM, obdrží zhotovitel 

DTMM od uživatele DTMM aktualizační výkres s těmito daty a nad ním provede zákres 
nového stavu dle pokynů pro tvorbu DTMM (viz příloha č. 1). 

3)  Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání dokončené stavební 

akce města předá uživatel DTMM DSPS správci DTMM k zapracování. 

4) Útvary MěÚ Jeseník, které nejsou uživateli DTMM, ale při výkonu své působnosti 
získávají DSPS (stavební úřad a speciální stavební úřady), mají povinnost nejpozději do 

5 pracovních dnů od obdržení DSPS předat tuto DSPS správci DTMM. 

5) Správce DTMM je povinen uživatelem DTMM či jiným útvarem MěÚ Jeseník předanou 
DSPS překontrolovat a zapracovat ji nejpozději do 10 pracovních dnů do datového 

skladu DTMM.  

6) V případě, že správce DTMM zjistí, že jemu předaná DSPS a podklady vzniklé 
reambulací pro zapracování do DTMM nejsou úplné či obsahují chyby, vrátí DSPS 

uživateli DTMM k dořešení se zhotovitelem DTMM. 
 

 
Čl. 5 Aktualizace DTMM 

1) Aktualizace DTMM je povinen provádět správce DTMM následujícími způsoby: 

a) zapracováním DSPS do datového skladu DTMM,  

b) pravidelnou jednoroční reambulací, kterou bude provádět vybraný zhotovitel DTMM. 
V rámci reambulace bude provedena kontrola souladu obsahu DTMM se skutečným 

stavem,  

c) zapracováním dat správců inženýrských sítí, se kterými bude uzavřena smlouva o 
výměně dat.  

2) Správce DTMM bude jednotlivé výkresy zapracovávat do datového skladu DTMM.  
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Čl. 6 Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města Jeseník a další osoby podílející 
se na tvorbě DTMM.  
 
 
 
 
 
Zpracoval: 

Ing. Ladislav Cabadaj, vedoucí odboru stavebního úřadu, majetku a investic 
Mgr. Ondřej Hanulík, referent odboru stavebního úřadu, majetku a investic 
s doplněním Mgr. Patrika T. Pavlíčka, právníka města 
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