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1. Část I – Vymezení potřeby Digitální mapy hl. m. Prahy
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1.1.

Úvod

V působnosti subjektů veřejné správy hl. m. Prahy, zejména Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů
městských částí hl. m. Prahy a některých organizací zřízených hl. m. Prahou, jsou agendy a činnosti
státní správy i samosprávy, jejichž výkon vyžaduje využívání referenčních mapových podkladů.
Základní mapové podklady jsou vytvářeny na základě geografických (prostorových) dat, jejichž
zajištěním je pověřen Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) - dříve Útvar rozvoje hl.
m. Prahy (ÚRM). Činnost IPR probíhá v úzké součinnosti s Odborem informatiky MHMP.
Geografická data hl. m. Prahy jsou lze z hlediska obsahu i správy rozdělit na dvě hlavní skupiny:
•
•

základní geografická data
tematická geografická data

Základní geografická data obsahují především objekty podrobného polohopisu a výškopisu a dále
veškeré referenční geografické objekty pro agendové informační systémy, jejichž geometrická
aktualizace má odraz i v aktualizaci podrobného polohopisu. Jedná se tedy o prvky katastrální mapy,
technické mapy, adresního systému aj. Vedle toho se k základním geografickým datům řadí také další
referenční polohová a výškopisná data jako jsou ortofotomapy a 3D model Prahy. Kolekce základních
geografických dat je nazývána také Základní sada geografických dat hl. m. Prahy. Ze základních
geografických dat jsou vytvářeny účelové kartografické výstupy – základní mapy Prahy. Tyto mapy
jsou k dispozici v různých měřítcích a používající se jako výchozí mapový podklad pro informační
systémy, tištěné mapy, aj.
Tematická geografická data jsou data reprezentující nejrůznější jevy vyjadřované obvykle nad
základními geografickými daty (obvykle ve formě základních map). Aktualizace geometrie
tematických dat obvykle nemá přímou vazbu na nezbytnost aktualizace podrobného polohopisu.
Příkladem tematických dat jsou např. data územních plánů, cenové mapy, data jevů ochrany přírody,
data vymezení oblastí dotčených správními rozhodnutími (např. územní rozhodnutí), data linek
hromadné dopravy, data umístění sběrných nádob na odpad, aj.
Předmětem tohoto dokumentu je určit požadavky na obsah a parametry základního mapového díla
hl. m. Prahy. Jedná se primárně o požadavky na datový obsah. Data základního mapového díla
nemají přímý vztah k informačním systémům, v jejichž rámci se geografická data Prahy využívají.
V rámci tohoto dokumentu nejsou adresovány požadavky na navazující informační systémy pro
vizualizaci mapových dat nebo jejich jiné využití. Není proto řešena uživatelská přístupnost těchto
geografických informačních systémů ani míra integrace s navazujícími agendovými informačními
systémy. Dokument je zaměřen na datový obsah, bez ohledu na systém, ve kterém budou návazně
data využívána.
Hlavním důvodem, proč je třeba problematiku zajištění dat základního mapového díla pro hl. m.
Prahu řešit je neexistence žádného alternativního zdroje odpovídajících dat, a to na úrovni státních
ani komerčních produktů. Ve stručnosti jsou níže uvedeny data a systémy, které jsou z uživatelského
pohledu nejčastěji zmiňovány jako možná varianta.
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Územní plán

Tématická data
(jevy)

Cenová mapa
Zóny placeného stání
Kontejnery
Stavební uzávěry
…

Polohová a identifikační reference
ROMA
Pasport vodních toků

Základní sada
geografických dat hl.
m. Prahy

Budovy
MTVÚ

Evidence nemovitého
majetku

ZMP 1:25000
Adresy, ulice

Pasporty zeleně

Geodetická měření,
Fotogramm. měření

Správní hranice
DKM+UKM

3D model Prahy

Technická mapa - Sítě TI
Pasport komunikací

Technická mapa - polohopis

Ortofoto

Obr. 1 Struktura geografických dat hl. m. Prahy

Google a Seznam.cz
Veřejné mapové aplikace vyhledávačů Google a Seznam.cz jsou často využívány jako zdroj on-line
nebo i statických (po exportu) map pro některé činnosti veřejné správy. Oba dva systémy však nejsou
zdrojem geografických dat, ale jedná se o ucelené on-line mapové prezentace. Google ani Seznam.cz
neumožňují stahování jednotlivých vektorových datových souborů, které byly využity pro vytvoření
www mapy. Právě využívání jednotlivých datových sad samostatně je nezbytnou podmínkou pro
analytické a vizualizační úlohy pro řadu agend a činností veřejné správy. Druhou zcela zásadní
překážkou je míra detailu. Mapové prezentace Google i Seznam.cz jsou optimalizovány pro přehledné
znázornění orientačního uličního plánu. Míra detailu a polohové přesnosti v úrovni technické mapy,
nezbytná pro adekvátní lokalizaci objektů agend veřejné správy, činnosti plánování v území aj.
v těchto podkladech zcela chybí. Významnou překážkou pro některé významné agendy – zejména
územní plánování – je také právní překážka, kdy právní předpisy určují povinným podkladem pro
výkon agendy státní mapové dílo.
Open Street Map
Open street map (OSM) je projektem pro zajištění kolekce geografických dat základního polohopisu
území udržovaných tzv. crowdsourcingem. Data OSM jsou zdarma. Žádná garance správnosti a
zajištění trvalé aktualizace obsahu, vyplývající z povahy projektu, jsou však zároveň základní
překážkou pro využití dat OSM pro velkou část agend veřejné správy. Stejně jako data Google nebo
Seznam.cz ani data OSM nesplňují požadavky na polohovou podrobnost v úrovni technické mapy.
Rovněž data OSM nelze z právních důvodů využívat pro některé významné agendy např. územní
plánování.
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Státní mapové dílo
Disponibilní produkty státního mapového díla zajišťovaného Českým úřadem zeměměřickým a
katastrálním pro území hl. m. Prahy mají také svá omezení. V současnosti je k dispozici státní
vektorová Digitální katastrální mapa (DKM) pouze na necelých 60% území hl. m. Prahy. DKM však
neobsahuje mnoho žádoucích mapových prvků (zejm. podrobnou vnitřní kresbu a sítě TI), takže není
dílem, který by splňoval požadavky na geografická data polohopisu velkého detailu. Celoplošná
geografická databáze ZABAGED je zpracována s generalizací odpovídající cca měřítku 1:10000. V této
podrobnosti však nelze provádět řadu úkonů – např. nelze identifikovat jednotlivé pozemky a stavby
na nich. Státní ortofotomapa je pořizována pro potřeby hl. m. Prahy s nedostatečnou podrobností
rozlišení a nedostatečných aktualizačních periodách. 3D model zástavby není na celostátní úrovni
k dispozici vůbec.
Vlastní mapové dílo hl. m. Prahy
Z důvodů neexistence vhodného mapového digitálního podkladu hl. m. Praha již od roku 1992
pořizuje vlastní mapové dílo velkého měřítka, které v maximální míře využívá státní Digitální
katastrální mapu, kterou doplňuje a významně rozšiřuje tak, aby výsledné dílo mohlo sloužit jako
referenční mapový podklad pro agendy veřejné správy na území hl. m. Prahy. Stejně tak zajišťuje
zpracování ortofotomap a 3D modelu Prahy. V období 1992-2007 bylo toto dílo zajišťováno
prostřednictvím Institutu městské informatiky hl. m. Prahy. Od roku 2007 je zajištění těchto podkladů
jedním z hlavních úkolů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, od listopadu 2013 Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy.
V souvislosti s ukončením smluvních období pro několik veřejných zakázek pro zajištění částí
základního mapového díla v roce 2013 (Ortofotomapy, 3D modelu Prahy a Digitální mapy Prahy – tj.
technické a katastrální mapy pro hl. m. Prahu), byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy Usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 1237 ze dne 23. 7. 2013 pověřen zpracováním zadání Digitální mapy veřejné správy hl. m.
Prahy jako základního mapového díla pro budoucí období.
Cílem tohoto zadání Digitální mapy veřejné správy je definovat požadavky Hl. m. Prahy na
nezbytný minimální obsah a rozsah geografických dat základního mapového díla pro výkon agend a
činností veřejné správy na území hl. m. Prahy a stanovit základní požadavky na způsob a periodu
aktualizace.
Toto zadání není přímým podkladem pro zahájení jakékoli veřejné zakázky. Realizace jednotlivých
částí základního mapového díla zajišťovaných veřejnými zakázkami bude předmětem navazujících
procesních kroků. Navrhuje se, aby zajištěním Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy byl i nadále
pověřen Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy jako hlavní správce geografických dat hl.
m. Prahy.
Základní rozpad Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy na možné projekty a jejich předpokládaná
časová i finanční náročnost je přesto pro základní orientaci uvedena v závěrečných kapitolách tohoto
dokumentu.
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1.2.

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy

1.1.1 Definice pojmu Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy

Nezbytným podkladem pro výkon klíčových agend veřejné správy a rozvoj území hl. m. Prahy je trvale
aktualizované základní mapové dílo velkého měřítka. Součástí tohoto díla jsou zejména katastrální
mapa, technická mapa a ortofotomapa, dále pak administrativně-správní hranice, adresní místa,
ulice, základní mapa Prahy 1 : 25 000, digitální model terénu a digitální model zástavby a zeleně.
V současných koncepčních a právních dokumentech týkajících se rozvoje infrastruktury prostorových
dat ČR je takto koncipované dílo nazýváno „Digitální mapa veřejné správy“ 1. Nový přístup k zajištění
základního mapového díla pro hlavní město Prahu - Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy
(DMVSP) umožní koncepčně navázat na probíhající projekty Digitální mapy veřejné správy na úrovni
národní a krajské a přípravu vládní Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR v
gesci Ministerstva vnitra ČR. DMVSP bude datově vycházet z projektu Digitální mapa Prahy (DMP)
realizovaného Útvarem rozvoje hl. m. Prahy v období 08/2007-03/2013. Do roku 2007 činnosti

správy tohoto mapového díla zajišťovala příspěvková organizace Institut městské informatiky
Praha (IMIP).

•
•
•
•
•
•
•
•

1.1.2 Popis stávajících součástí základního mapového díla hl. m. Prahy

Katastrální mapa
Technická mapa
Administrativně-správní hranice
Adresní místa, ulice
Základní mapa Prahy 1 : 25 000
Ortofotomapy
Digitální model terénu
Digitální model zástavby a zeleně

1.2.1

Katastrální mapa

Katastrální mapa je obrazem právního vztahu vlastnictví území.
Digitální katastrální mapa (DKM)
Státní digitální katastrální mapa je vedena Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK).
V digitální vektorové podobě je na území hl. m. Prahy k 1. 5. 2013 v úplnosti dokončena na 83
katastrálních územích. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) přebírá existující státní DKM z
Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) na základě Dohody o vzájemném poskytování dat
uzavřené mezi ČÚZK a ÚRM. Data jsou aktualizována v měsíčním cyklu.

1

Memorandum o spolupráci mezi MV ČR, MŽP ČR, MMR ČR, MZe ČR, ČUZK, SMO ČR a AK ČR při přípravě,
řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy z 28.11.2008, a dále § 36 zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech.
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Data ISKN jsou také jednou ze součástí Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) 2.
RÚIAN je ze zákona o registrech veřejným seznamem. Data jsou k dispozici s denní aktualizací.
Digitální obraz katastrální mapy (DOKM)
DOKM je bezešvá podoba vektorového obrazu katastrální mapy souřadnicově umístěného v S-JTSK,
který zahrnuje ta katastrální území na území hl. m. Prahy, kde doposud není k dispozici DKM. ČÚZK
nabízí pro tato katastrální území pouze rastrový ekvivalent katastrální mapy. Tato data však
neumožňují vykonávání analytických úloh.

Obr. 2: digitální obraz katastrální mapy (vlevo) a rastrový ekvivalent katastrální mapy (vpravo), měřítko cca 1 : 500

Data mají původ z digitalizace analogových katastrálních map, z geometrických plánů a záznamů
podrobného měření změn. Polohová přesnost ÚKM se pohybuje v rozmezí od cca 0,5 m (pro části
kresby digitalizované z analogových map) do 0,28 m (pro části kresby aktualizované z geodetických
podkladů).

1.2.2 Technická mapa (TM)

Technická mapa je podrobným obrazem skutečného stavu území. Základní obsah je dán Vyhláškou o
základním obsahu technické mapy obce 3. Obsahem TMO mohou být i jiné skutečnosti nad rámec
obsahu stanoveného touto vyhláškou.
TM je členěna na tyto části:
2
3

Vyhláška 359/2011 sb. o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce
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•
•

-

Účelová mapa povrchové situace (TMUMPS)
Sítě technické infrastruktury (TMIS)
- Neautorizované
- Autorizované
• Odvozené vrstvy
Budovy
Mapa technického využití území

Účelová mapa povrchové situace
TMUMPS je liniová (L) a bodová (B) kresba polohopisu. Obsahuje zákres objektů, nacházejících se na
zemském povrchu, pod ním i nad ním. Součástí TMUMPS jsou také geodeticky měřené výšky na
terénu.
VRSTVA

PRVEK

KRESBA

hranice

plot, ohradní zeď, vjezd (brána), rozhraní ploch (např. silnice, chodník)

L

druhy povrchu terénu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost,
lesní porost, park, okrasná zahrada, hřbitov, neplodná půda, těžba, vodní
tok, vodní tok občasný, vodní nádrž, kaliště, močál
B
stavební objekty

budova, vstup do budovy, budova podchodná, přístřešek, opěrná zeď,
výtah, schodiště, kostel, kaple, modlitebna, synagoga, předmět malého
rozsahu zaměřený skutečnou velikostí (zvonice, pomník, socha, mohyla,
mostní váha, vysoký komín, výdejní stojan pohonných hmot, samostatně
stojící výkladní skříň, trvalý propagační objekt), most, lávka, tunel,
propustek, stavební objekty shora neviditelné, podzemní objekty
L
symbol druhu budovy, symbol předmětu malého rozsahu zaměřeného
skutečnou velikostí, předmět malého rozsahu zaměřený jedním bodem,
monitorovací vrt
B

dopravní
infrastruktura

svodidlo, zábradlí, osa kolejí ČD, vlečky, MHD, metra, lanovky

L

vodstvo

vodní tok, vodní nádrž, přístaviště, vodní tok občasný, močál, kaliště,
odvodňovací žlab, protipovodňová opatření, vodotrysk nebo fontána
skutečnou velikostí
L

závory, komunikace -staničník, mezník, sloupek proti parkování, zastávka
veřejné dopravy, výdejní automat jízdenek, výstražný majáček, sloup bez
vedení, sloup trakčního vedení, výdejní stojan pohonných hmot, výměník
výhybky, společný výměníkový styk výhybek, výstražné světlo
B

staničník, protipovodňová opatření (hradítko hradidlové šachty, piloty,
patky mobilních stěn), vodotrysk, fontána, zřídlo, pramen, stavidlo,
vodočet, studna, úvaziště lodí
B
zeleň
výškopis

hranice souvislého porostu

L

význačný a samostatně stojící strom

B

terénní hrany

L

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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VRSTVA

PRVEK

KRESBA

samostatné výškově určené podrobné body

B

Obr. 2: Liniová kresba polohopisu technické mapy a výšky měřených bodů na terénu, měřítko cca 1 : 500

Sítě technické infrastruktury (TMIS)
Technická mapa obsahuje liniový (L) a bodový (B) zákres inženýrských sítí, a to nadzemních i
podzemních, včetně nadzemních i podzemních povrchových znaků. Vedle průběhů sítí jsou v datech
uvedeny také údaje o typech sítě a dalších základních vlastnostech.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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VRSTVA

PRVEK

KRESBA

kanalizace

vyřazená, bez rozlišení, podtlaková, jednotná, odlehčovací, dešťová, splašková, L
výtlakové kalové potrubí, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou
velikostí
šachta vstupní, kanalizační, větrací, hydrant a šoupátko na podtlakové a B
výtlakové kanalizaci, oddělovač deště, lapač oleje, vpusť, spadliště

kolektor
plynovod

vyřazený, těleso kolektoru, povrchové znaky skutečnou velikostí

L

šachta vstupní, vzdušníková, redukční

B

nadzemní i podzemní: vyřazený, bez rozlišení, nízkotlak, středotlak, vysokotlak, L
kabel PKO, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou velikostí
šachta vstupní, armaturní, se šoupátkovým uzávěrem, šoupátko, čichačka, B
kontrolní měřicí vývod, izolační spoj, odvodňovač, regulátor síťový a distribuční,
kompenzátor, odfukovací trubka, redukce, ochoz, plynová lampa, rozdělovací
skříň, filtr, protikorozní ochrana

vodovod

vyřazený, voda pitná, užitková, letní, podzemní objekty, povrchové znaky L
skutečnou velikostí
šachta vstupní, vzdušníková, vodoměrná, armaturní, hydrant, šoupátko, B
vodovodní výpust, hlavní lomový bod na řadu, geotermální vrt, vodotrysk,
fontána

teplovod

nadzemní i podzemní vyřazený, bez rozlišení, primární teplovod, horkovod, L
parovod, sekundární, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou velikostí
vstupní šachta, odvětrání

silnoproud

B

nadzemní i podzemní: vyřazený, bez rozlišení, NN, VN, VVN, ochranné zemnící L
vedení, veřejné osvětlení, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou
velikostí
světelné návěstidlo, zastávka MHD, semafor, dopravní značka, výstražný B
majáček, stožár, sloup, konzola, vstupní šachta, svítidlo, kabelová spojka,
trafostanice, transformátor, rozdělovací skříň, dělící a zapínací bod VO, hlásič
požární ochrany, venkovní hodiny

slaboproud

nadzemní i podzemní: vyřazený, bez rozlišení, anténní rozvod, telefon, místní L
telefon, dálkové vedení, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou velikostí
stožár, sloup, konzola, vstupní šachta, kabelová spojka, rozdělovací skříň, hlásič B
PO a VB, venkovní hodiny, reproduktor, telefon

produktovod

nadzemní i podzemní: vyřazený, průběh, podzemní objekty, povrchové znaky L
skutečnou velikostí
vstupní šachta, trvale vystrojený vrt

potrubní pošta nadzemní i podzemní: vyřazená, průběh, povrchové znaky skutečnou velikostí
vstupní šachta, šoupě
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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- TMIS neautorizované obsahují zákres z digitalizace analogových technických map a data vzniklá
aktualizací z DSPS či z plošného doměření. Součástí dat jsou také výšky měřené na vedení a

povrchových znacích sítí technické infrastruktury.
- TMIS autorizované jsou data z přímých výstupů z informačních systémů hlavních správců sítí
technické infrastruktury působících na území hl. m. Prahy.

správce

formát
předávaných
dat

perioda aktualizace (dle smlouva s
smlouvy, je-li)
ÚRM

1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

ČD - Telematika a.s.

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

ČEPS, a.s.

shp

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

České Radiokomunikace, a.s.

shp

1 x ročně

ano

ČEZ ICT Services, a. s.

shp

ad hoc

ne

ČEZ Distribuce, a. s.

shp

2 x ročně

ne

Dial Telecom, a.s.

dgn

4 x ročně

ano

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

shp

4 x ročně

ano

GTS Czech s.r.o.

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

Kolektory Praha a.s.

dgn

4 x ročně

Letiště Praha

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

NET4GAS, s.r.o.

dgn

ad hoc

Planet A, a. s.

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

PREdistribuce a.s.

mdb

4 x ročně

ano

Pražská plynárenská a.s.

gdb

4 x ročně

ano

Pražská teplárenská a.s.

shp

1 x ročně

ano

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

gdb

4 x ročně

ano

RWE GasNet, s.r.o.

dgn

ad hoc

ne

ŘLP ČR, s. p.

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

SITEL, spol. s r.o.

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

Středočeské vodárny, a.s.

dgn

1 x ročně

ne

Telefonica O2

dgn

4 x ročně

ano

ano
ne

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

T-Systems Czech Republic a.s.

4 x ročně

shp

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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správce

formát
předávaných
dat

perioda aktualizace (dle smlouva s
smlouvy, je-li)
ÚRM

UPC Česká republika, a. s.

dgn

4 x ročně

ano

Veolia - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

dgn

ad hoc

ne

Vodafone Czech Republic a.s.

dgn

1 x ročně

ano

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

dgn

režim ÚAP (1 x za 2 roky) ne

Obr. 4: Průběhy sítí technické infrastruktur a měřené výšky, měřítko cca 1 : 500

Polohová přesnost TM se pohybuje v rozmezí od cca 0,5 m (pro části kresby digitalizované
z analogových map) do 0,28 m (pro části kresby aktualizované z geodetických podkladů).
Výšková přesnost bodů měřených na terénu je cca 0.25 m a bodů měřených na vedení a povrchových
znacích IS 0,14 m.
Budovy
Odvozená vrstva budov technické mapy je vrstva tvořená polygony (plochami) skutečného –
fyzického umístění budov z technické mapy. Do technické mapy jsou zakreslovány všechny budovy,
které podléhají stavebnímu řízení a dále budovy s půdorysem větším než 16 m2 identifikované při
doplňkových reambulacích. Každá budova obsahuje jedinečný a v čase stálý identifikátor. Vedle toho
vrstva budov obsahuje identifikátory územní identifikace (číslo popisné) a dále identifikátory Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí a Informačního systému katastru nemovitostí (v případě
shody právního stavu katastru nemovitostí a skutečného stavu vedeného v technické mapě).

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Obr. 5: Vrstva budov technické mapy, měřítko cca 1 : 1 500

Mapa technického využití území (MTVU)
MTVU je vrstva sdružující plochy omezené liniemi polohopisu technické mapy, které mají shodné
využití. Základní klasifikace obsahuje 11 kategorií (hospodářská půda, les, louky-zahrady, zeleň v
zástavbě, vodní plochy, zástavba, komunikace, letiště, rekreační plochy, ostatní plochy, železnice),
většina kategorií je ještě dále podrobněji členěna.

Obr. 6: Mapa technického využití území, měřítko cca 1 : 1 500

1.2.3

Administrativně-správní hranice

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Administrativně-správní hranice jsou hranice hl. m. Prahy, hranice městských obvodů, hranice
správních obvodů, hranice městských částí a hranice katastrálních území. Data obsahují identifikátory
pro provázání s Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a Informačním systémem
katastru nemovitostí. Aktualizačním podkladem jsou změny vrstvy parcel katastru nemovitostí a
informace z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Obr.7: Vrstva administrativně správní hranice hl. m. Prahy, měřítko cca 1 : 25 000

1.2.4

Adresní místa, ulice

Adresní místo budovy je takové místo, které lze ve vztahu k budově jednoznačně identifikovat
adresou budovy. Adresní místo je reprezentováno adresním bodem. Adresní bod se obvykle volí tak,
aby v mapovém podkladu adresní místo vhodně reprezentoval, např. byl blízký reálného vchodu a
leží směrem k ulici a veřejnému prostranství, které je součástí příslušné adresy. Adresní místa (body)
jsou udržované v databázi Registru budov vedeného Odborem živnostenským a občanskosprávním,
odd. matrik, státního občanství, voleb a územní orientace. Vrstva adresních míst (bodů) je jednou ze
součástí Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Popis ulic a liniová vrstva ulic jsou vytvořeny a aktualizovány na základě schválených usnesení RHMP.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Obr. 8: Mapa technického využití území s vyznačenými čísly popisnými budov, čísly orientačními adresních míst a
názvy ulic, měřítko cca 1 : 500

1.2.5

Základní mapa Prahy 1 : 25 000

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 je kartografická báze dat. Jedná se o jednotný referenční podklad pro
pořizování a prezentaci nových nebo odvozených účelových a tematických mapových vrstev ve
středních měřítcích. Mapa slouží rovněž jako referenční podklad pro WWW mapové služby
Magistrátu hlavního města Prahy. Klíčovým zdrojem je technická mapa Prahy a Základní báze
geografických dat (ZABAGED) vedená ČÚZK, které jsou doplněné o kartografické zobrazení různých
prvků polohopisu dotvářející korektní kartografickou podobu map a textové (anotační) prvky
místního a pomístního názvosloví. Mapa má rozsah opsaného obdélníka kolem hl. m. Prahy.

Obr.9: Základní mapa Prahy 1 : 25 000, měřítko cca 1 : 25 000

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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1.2.6

Ortofotomapy

Jedná se o mozaiku barevných leteckých měřických snímků, které jsou umístěny v souřadném
systému v přesném měřítku a jsou opraveny (zkresleny) o výškové poměry daného území (kolmý
průmět terénu do roviny).
Ortofotomapy vegetační
Letecké snímkování probíhá ve vegetačním období (červenec, srpen). Následná ortofotomapa má
rozlišení 10cm/pixel. Od roku 2007 jsou pořizovány pro celé území Prahy pravidelně jednou ročně.

Obr.10: Barevná ortofotomapa Prahy vegetační, měřítko cca 1 : 500

Ortofotomapy mimovegetační
Letecké snímkování probíhá v mimovegetačním období. Následná ortofotomapa má rozlišení
10cm/pixel. Výhodou tohoto podkladu je viditelnost částí povrchu pod korunami listnatých dřevin.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Obr.11 Barevná ortofotomapa mimovegetační, měřítko cca 1 : 500

1.2.7

Digitální model terénu (DMT)

Digitální model terénu je 3D modelem holého zemského povrchu bez prvků zástavby, vegetace a
dalších objektů. DMT byl vytvořen fotogrammetricky na základě vyhodnocení dat leteckého
snímkování v roce 1996.

Obr.14: Digitální model terénu, měřítko cca 1 : 5 000

Digitální model terénu je často využíván také v podobě odvozených dat vrstevnic, které jsou
k dispozici v současné době v intervalu 1m.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Obr.15: Vrstevnice v intervalu 1 m, měřítko cca 1 : 500

1.2.8

Digitální model zástavby a zeleně (DMZZ)

Jedná se o 3D model zobrazující terén, budovy, mosty a zeleň.

Z leteckých snímků jsou měřeny výšky, obvody a tvar střešního pláště budov. Přesahy střech a prvky
fasád nejsou modelovány, půdorysy budov odpovídají obvodu střešního pláště. Každý objekt
obsahuje identifikátor budovy ve vrstvě budov.

Obr.16: Digitální model zástavby a zeleně, model terénu je opláštěn ortofotomapou.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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1.3.

Uživatelé Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy (DMVSP), resp. její jednotlivé komponenty, jsou využívány
pro několik okruhů činností:
2.1 Agendy veřejné správy (ve smyslu registrovaných agend Základního registru práv a
povinností 4)
2. Další činnosti veřejné správy, zejména samosprávy hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy
(nespadající do bodu 2.1)
2 Činnosti fyzických a právnických osob zajišťujících služby pro hl. m. Prahu a městské části hl.
m. Prahy
2. Činnosti centrálních orgánů a organizací veřejné správy mimo hl. m. Prahu
2.5 Ostatní činnosti fyzických a právnických osob

1.3.1 Agendy veřejné správy

Výkon agend veřejné správy je hlavním zdrojem poptávky po datech DMVSP a také hlavním důvodem
jejího vedení. Pro účely tohoto zadání byla provedena analýza agend veřejné správy (ve smyslu
Základního registru práv a povinností) ve vztahu k Hl. m. Praze. Na základě analýzy byly identifikovány
agendy, jejichž výkon je závislý na dostupnosti základních mapových podkladů a zároveň byly zjištěny
skupiny uživatelů zajišťujících výkon těchto agend a tedy i poptávajících mapové podklady spadající
do obsahu DMVSP.

1.3.2 Další činnosti veřejné správy, zejména samosprávy hl. m. Prahy a
městských částí hl. m. Prahy

Vedle výkonu agend veřejné správy zajišťují odbory MHMP a úřady MČ hl. m. Prahy další činnosti,
které jsou závislé na dostupnosti dat DMVSP. Jedná se zejména o činnosti v oblasti rozvoje dopravy,
rozvoje městského prostředí, ochrany životního prostředí, podporu cestovního ruchu a další oblasti.

Hlavními uživateli DMVSP ve smyslu výkonu agend veřejné správy a dalších činností zajišťovaných
MHMP a úřady MČ jsou:
Odbory MHMP využívající data DMVSP
Odbor

Bezpečnosti
krizového řízení

zkratka Počet Počet
Agendy a činnosti ve vztahu k DMVSP
agend uživatelů
(cca) 5
a BKR

1

30

Integrovaný záchranný systém, požární
ochrana, povodňová ochrana, krizové řízení,
městský kamerový systém, autonomní systém
varování a vyrozumění, zóny havarijního
plánování a prevence závažných havárií,

4

§ 54, odst. 5), zákona 111/2009Sb. o základních registrech (http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti)
uvedeni jsou pouze uživatelé vykonávající agendy a činnosti využívající data DMVSP, nejedná se o celkové
počty pracovníků jednotlivých odborů.

5
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Odbor

zkratka Počet Počet
Agendy a činnosti ve vztahu k DMVSP
agend uživatelů
(cca) 5
posuzování výstavby

Dopravně správních DSC
činností

4

30

Silniční agenda, provozování dráhy a drážní
dopravy, podmínky provozu na pozemních
komunikacích

Kancelář
MHMP

RED

1

3

Základní registry, kontrolní a podpůrné
činnosti pro ostatní odbory MHMP

OMI

1

5

Projektová a investiční příprava

Městské zeleně a MZO
odpadového
hospodářství

2

40

Agenda hospodaření s energiemi, odpady,
správa zeleně, stanoviska k projektovým
dokumentacím, EVVO

Památkové péče

OPP

1

30

Památková péče

Evidence, správy a SVM
využití majetku

1

10

Správa majetku, výkupy a prodeje pozemků,
bytová a obchodní politika

Stavební

OST

1

15

Agendy dle stavebního řádu

a RFD

1

7

Výkupy a prodeje pozemků, stanoviska
k projektovým dokumentacím, BESIP

Územního
plánování

UPD

1

30

Agendy územního plánování

Zdravotnictví,
sociální péče
prevence

ZSP

1

3

Evidence zdravotnických zařízení a zařízení
sociální péče, prevence patologických jevů

Živnostenský
a ZIO
občanskosprávní

1

15

Agendy správy prvků správního členění a
územní orientace, agenda voleb, SLDB,
regulace reklamy, péče o válečné hroby

Životního prostředí

10

50

Ochrana ovzduší, agenda vodoprávního
úřadu, agendy správy lesů, myslivosti a
rybářství, CITES, posuzování vlivů na životní
prostředí, ochrana přírody a krajiny, ochrana
ZPF, integrované povolování a odpadové
hospodářství,

ředitele

Městského
investora

Rozvoje
financování
dopravy

a

OZP

Celkově je na MHMP cca 270 uživatelů dat DMVSP, což představuje cca 13% všech zaměstnanců
MHMP. Vedle toho jsou data DMVSP přímo využívána Radou HMP, členy Zastupitelstva HMP a jejich
podpůrným aparátem.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Počet uživatelů dat DMVSP na úřadech MČ hl. m. Prahy nebyl vyčíslován, lze však odhadovat, že při
počtu 57 městských částí je počet uživatelů dat DMVSP obdobný nebo vyšší jako v případě MHMP.

1.3.3 Činnosti fyzických a právnických osob zajišťujících služby pro hl. m.
Prahu a městské části hl. m. Prahy

Do této kategorie spadají především činnosti organizací zřízených Hl. m. Prahou v oblasti územního
plánování a rozvoje města, správy majetku, správy a provozu sítí technického vybavení, veřejné
dopravy, bezpečnosti a zdravotnické záchranné služby. Spolupráce je založena většinou na smluvním
základě mezi Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a příslušným partnerem.
Hlavními subjekty využívajícími data DMVSP pro výkon činností pro hl. m. Prahu jsou:
Organizace

Typy činností ve vztahu k DMVSP

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Správa a pořizování dat DMVSP, Správa
(dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy)
centrálního skladu GIS dat, Územní plánování,
Strategické plánování
Technická správa komunikací

Správa majetku, správa a údržba komunikací a
veřejných prostranství, dopravní plánování

Rozvojové projekty Praha, a.s.

Správa majetku, územní rozvoj

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

Správa majetku, provoz a rozvoj vodovodů a
kanalizací

Pražská energetika, a.s.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

Pražská plynárenská, a.s.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

Pražská teplárenská, a.s.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

Eltodo-Citelum spol. s.r.o.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

Kolektory Praha

Správa a rozvoj technické infrastruktury

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Provoz a rozvoj dopravní sítě veřejné dopravy

Ropid

Provoz a rozvoj dopravní sítě veřejné dopravy

Městská policie

Bezpečnost, krizové řízení, integrovaný záchranný
systém, prevence patologických jevů

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Zdravotnická služba, Integrovaný záchranný
systém

Vedle těchto subjektů jsou dále data DMVSP využívána některými subjekty zajišťujícími služby pro
MČ, zejména v oblasti správy městské zeleně a územního rozvoje.
Počet pracovníků - uživatelů DMVSP v těchto organizacích lze odhadnout pouze přibližně, jedná se
však o stovky uživatelů. Jen v klíčových organizacích – IPR a TSK pracuje cca 200 uživatelů DMVSP.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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1.3.4 Činnosti centrálních orgánů a organizací veřejné správy mimo hl. m.
Prahu

Data DMVSP jsou využívána nejen pro potřeby veřejné správy Hl. m. Prahy a MČ hl. m. Prahy, ale také
pro výkon vybraných agend a činností centrálních orgánů státní správy. Spolupráce je rovněž
založena většinou na smluvním základě mezi Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a příslušným
partnerem. V současné době se jedná o spolupráci s těmito subjekty:
Organizace

Typy činností ve vztahu k DMVSP

Český úřad zeměměřický a katastrální Agendy katastru nemovitostí, správa Registru
(Katastrální úřad pro hl. m. Prahu a územní identifikace, adres a nemovitostí, správa
Zeměměřický úřad)
Základní báze geografických dat
Národní památkový ústav

Agendy evidence objektů památkové péče

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Integrovaný záchranný systém, požární ochrana

Český statistický úřad

Sčítání lidu, domů a bytů - vymezování územněstatistických jednotek

1.3.5 Ostatní činnosti fyzických a právnických osob

Data DMVSP jsou využívána také pro celou řadu aktivit soukromé sféry a sféry vědy a výzkumu. Zcela
zásadními uživateli jsou subjekty využívající data pro projektovou přípravu investičních záměrů
výstavby v území. Jedná se o institucionální developery a investory či soukromé projektanty,
geodety či stavebníky.
Do této skupiny lze také řadit další subjekty správců sítí technické a dopravní infrastruktury, z nichž
s některými je založena i dlouhodobá smluvní spolupráce:
Organizace

Typy činností ve vztahu k DMVSP

České dráhy, středisko železniční geodézie

Správa a rozvoj železniční dopravní cesty

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

České Radiokomunikace, a.s.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

T-Mobile CZ, a.s.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

Vodafone Czech republic, a.s.

Správa a rozvoj technické infrastruktury

Další skupinu uživatelů tvoří vzdělávací a výzkumné instituce, zejména vysoké školy se zaměřením na
obory architektura, urbanismus, územní plánování a geoinformatika. Jedná se zejména o:
Vysoká škola

Studijní obory

České vysoké učení technické

Architektura, Urbanismus a územní plánování,

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Pozemní stavby
Universita Karlova

Geografie, Geoinformatika, Ochrana životního
prostředí

Technická univerzita Liberec

Geoinformatika

Universita Palackého Olomouc

Geoinformatika

Data DMVSP jsou využívána také nejširší veřejností, a to jako součást obecných či specializovaných
mapových výstupů a aplikací v rámci prezentací MHMP, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
MČ hl. m. Prahy a jiných subjektů.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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1.4.
Požadavky na Digitální mapu veřejné správy hl. m.
Prahy z pohledu uživatelů

Jednotlivé součásti Digitální mapy veřejné správy jsou z pohledu různých uživatelů, resp. požadavků
agend a činností různě významné. V dalším textu je proveden rozbor poptávky po jednotlivých
součástech DMVSP pro výkon agend a dalších činností. Poptávka byla šetřena na základě údajů o
pravidelně poskytovaných datech jednotlivým uživatelům a pro informační systémy, poptávky po
tvorbě mapových výstupů pro odbory MHMP a MČ a dále účelového dotazníkového šetření na
odborech MHMP, vybraných organizacích města a úřadech městských částí.

1.4.1 Katastrální mapa

Data katastrální mapy jsou jednoznačně nejdůležitější součástí DMVSP z pohledu požadavků uživatelů
zajišťujících výkon agend veřejné správy, zejména státní správy. To je způsobeno zejména faktem, že
velká část agend je svázána s identifikací dotčených území prostřednictvím parcel katastru
nemovitostí a dotýká se vlastnických práv v území. Geometrické určení a identifikace parcel a budov
katastru nemovistostí je součástí základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(RÚIAN).
Z toho to pohledu je uživateli prakticky stejně významně vnímána Digitální katastrální mapa jako
Účelová katastrální mapa (Digitální obraz katastrální mapy), i když existují podstatné rozdíly v právní
závaznosti obou zmiňovaných děl.
Katastrální mapa je jako nepostradatelná identifikována především pro agendy:
Č. agendy Agenda
dle RPP 6

Zajišťuje

Pozn

A565

Územní plánování a stavební řád

OUP MHMP

Územní plánování

A565

Územní plánování a stavební řád

OST MHMP

Územní rozhodování a
Stavební řízení

A565

Územní plánování a stavební řád

MČ

Územní rozhodování a
Stavební řízení

A337

O integrovanném záchranném systému a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
BKR MHMP

A24

Hospodaření s majetkem státu

SVM MHMP

A123

Územní identifikace

ZIO MHMP

A572

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými
službami v přepravě cestujících
RFD MHMP

A1283

Ochrana zemědělského půdního fondu

A1384

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na
životní prostředí (proces EIA+proces SEA)
a související činnosti.
OZP MHMP

6

OZP MHMP

Základní registr práv a povinností
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A434

Památková péče

A1401

Provozování dráhy a provozování drážní
dopravy
DSC MHMP

A998

Agenda o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích
DSC MHMP

OPP MHMP

Vedle agend jsou geometrická data katastrální mapy klíčová také pro další činnosti veřejné správy,
zejména ve vztahu ke správě majetku hl. m. Prahy. Jedná se zejména o činnosti:
Agenda

Zajišťuje

Projektová a územní příprava staveb

OMI MHMP

Správa a rozvoj sítě veřejné dopravy

DP hl.
Prahy
Správa a rozvoj komunikací, veřejných prostor a TSK
zeleně
Územní plánování, projektová příprava

ÚRM

Správa a rozvoj sítí technické infrastruktury

PVS
PT
PP
PRE
Kolektory
Praha

Pozn
m.

Analogicky agendám a činnostem na úrovni hl. m. Prahy jsou data katastru nemovitostí
nepostradatelná pro výkon obdobných agend a činností na úrovni městských částí hl. m. Prahy.
Požadavky na periodu aktualizace
Převládající požadavky na aktualizační periodu geometrické části dat katastru nemovitostí odrážejí
potřebu zajištění maximálního souladu se stavem v Informačním systému katastru nemovitostí. Je
vyžadována denní aktualizace, popř. jiná nejkratší proveditelná perioda.

1.4.2 Technická mapa

Technická mapa, tj. základní mapa velkého měřítka, je využívána především agendami a činnostmi
spojenými se správou majetku v území, včetně správy komunikací, zeleně a sítí technické
infrastruktury a dále agendami památkové péče, územním plánováním a vybranými agendami
v oblasti životního prostředí. Zcela klíčovým podkladem je pak pro projektovou a investiční přípravu.
V souvislosti s novelou občanského zákoníku pak vyvstává do budoucna zcela nová a neopominutelná
role technické mapy – jedná se o jedinou datovou bázi, která obsahuje vymezení části nemovitých
věcí (staveb), které jsou předmětem vlastnického práva a přitom nejsou předmětem evidence
katastru nemovitostí. Jedná se např. o mosty, tunely, větrací šachty, vstupy do metra, aj.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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Technická mapa má tak obsahový potenciál stát se referenční datovou bází pro jedinečnou
prostorovou (územní) lokalizaci a identifikaci objektů informačních systémů správy a evidence
majetku napříč veřejnou správou hl. m. Prahy.
Technická mapa je jako nepostradatelná identifikována především pro agendy:
Č. agendy Agenda
dle RPP 7

Zajišťuje

Pozn

A565

Územní plánování a stavební řád

MČ

Všechny části

A24

Hospodaření s majetkem státu

SVM MHMP

Všechny části

A123

Územní identifikace

ZIO MHMP

Polohopis, budovy, MTVÚ

A572

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými
službami v přepravě cestujících
RFD MHMP

Polohopis

A434

Památková péče

OPP MHMP

Všechny části

A1087

Zdravotnická záchranná služba

ZZSHMP

Polohopis, budovy, MTVÚ

Vedle agend jsou data technické mapy klíčová také pro další činnosti veřejné správy . Jedná se
zejména o činnosti:
Činnost

Zajišťuje

Pozn

Projektová a územní příprava staveb

OMI MHMP

Všechny části

Správa a rozvoj sítě veřejné dopravy

DP hl.
Prahy
ROPID
Správa a rozvoj komunikací, veřejných prostor a TSK
zeleně

m.

Všechny části

Všechny části

Územní plánování, projektová příprava

ÚRM

Všechny části

Správa a rozvoj sítí technické infrastruktury

PVS
PT
PP
PRE
Kolektory
Praha

Všechny části

Požadavky na přechod do 3D datového modelu
Prakticky všichni uživatelé dat polohopisu technické mapy a dat sítí technického vybavení technické
mapy nad rámec požadavku na další zajištění aktualizace tohoto mapového díla vyjádřili požadavek
na změnu geometrického určení lomových bodů mapy ze stávajícího systému 2D (souřadnicové páry
X, Y) na systém 3D (každý bod bude vyjádřen souřadnicovou trojicí X,Y, Z). Tato změna je požadována
s ohledem na rostoucí potřebu řešení prostorových vztahů v území (výškové vztahy v zástavbě).

7

Základní registr práv a povinností

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013

28

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy

Informační systémy a on-line mapové aplikace
Pro řadu činností je významným podkladem specifická součást technické mapy – Mapa technického
využití území. Tato data jsou hlavním podkladem pro kartografické výstupy základní mapy Prahy
velkého měřítka. Jako taková slouží jako základní polohopisný podklad pro řadu specifických
informačních systémů (spolu s daty Základní mapy Prahy 1:25000 – viz dále):
Oblast

Zajišťuje

Řešení

Bezpečnost

MP

ISMP

Integrovaný záchranný systém

ZZS HMP

OS ZZS HMP

Krizové řízení

MP
BKR MHMP
MP

ISKŘ

URM
INF MHMP
MČ
SVM MHMP

WebGIS Praha, Mapový
portál hl. m. Prahy
MISYS

TSK
RFD MHMP
MČ

CDSW

Městský kamerový systém
Geoportál hl. m. Prahy
Stavební řízení
Správa majetku
Správa majetku
Pasporty komunikací, dopravy a zeleně

MKS

Analogicky agendám a činnostem na úrovni hl. m. Prahy jsou data technické mapy nepostradatelná
pro výkon obdobných agend a činností na úrovni městských částí hl. m. Prahy.
Požadavky na periodu aktualizace
Převládající požadavky na aktualizační periodu dat technické mapy se pohybují v řádu cca 1 měsíce.

1.4.3 Adresy, ulice, administrativně-správní hranice

Geometrická lokalizace adres, ulice a administrativně správních hranic je spolu s geometrickou
lokalizací parcel katastru nemovitostí druhým datovým zdrojem, který je přímo využíván agendami
veřejné správy. Stejně jako u katastru jsou tyto údaje zároveň součástí základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Datovým zdrojem RÚIAN jsou nicméně agendy vykonávané
orgány veřejné moci na území hl. m. Prahy, tj. městské části a MHMP (adresy a ulice). Datovým
zdrojem informací o průběhu hranic MČ je technická mapa.
Data územní identifikace jsou nepostradatelná především pro agendy:
Č. agendy Agenda
dle RPP 8

Zajišťuje

A1087

Zdravotnická záchranná služba

ZZSHMP

A337

O integrovanném záchranném systému a BKR MHMP

8

Pozn
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Č. agendy Agenda
dle RPP 8

Zajišťuje

Pozn

o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
A123

Územní identifikace

ZIO MHMP

A434

Památková péče

OPP MHMP

A565

Územní plánování a stavební řád

OST MHMP

A565

Územní plánování a stavební řád

OUP MHMP

A1116

Podporované zdroje energie

MZO MHMP

A420

Obecní policie

MP

A572

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými RFD MHMP
službami v přepravě cestujících

A1148

Pomoc v hmotné nouzi

SCZ MHMP

A24

Hospodaření s majetkem státu

SVM MHMP

A101

Základní registr - registr obyvatel

ZIO MHMP

A102

Základní registr - registr osob

ZIO MHMP

A115

Evidence obyvatel a rodná čísla

ZIO MHMP

A1183

Volby do Parlamentu České republiky

ZIO MHMP

A121

Živnostenské podnikání

ZIO MHMP

A1386

Cestovní ruch

ZIO MHMP

A1401

Provozování dráhy a provozování drážní DSC MHMP
dopravy

A998

Agenda o podmínkách provozu na DSC MHMP
pozemních komunikacích

Vedle agend jsou data územní identifikace klíčová také pro další činnosti veřejné správy . Jedná se
zejména o shodné činnosti jako v případě technické mapy:
Činnost

Zajišťuje

Pozn

Projektová a územní příprava staveb

OMI MHMP

Všechny části

Správa a rozvoj sítě veřejné dopravy

DP hl.
Prahy
ROPID
Správa a rozvoj komunikací, veřejných prostor a TSK
zeleně
Územní plánování, projektová příprava
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013

IPR

m.

Všechny části

Všechny části
Všechny části
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Správa a rozvoj sítí technické infrastruktury

PVS
PT
PP
PRE
Kolektory
Praha

Všechny části

Analogicky agendám a činnostem na úrovni hl. m. Prahy jsou data územní identifikace
nepostradatelná také pro výkon obdobných agend a činností na úrovni městských částí hl. m. Prahy.
Požadavky na periodu aktualizace
V případě dat územní identifikace je požadována co nejkratší možná perioda aktualizace, s ohledem
na nezbytnou vazbu na RÚIAN . Jedná se o požadavek denní aktualizace.

1.4.4 Ortofotomapy

Ortofotomapy jsou široce využívaným mapovým podkladem pro celou řadu agend a činností. Jsou
požadovány jako základní vrstva ve všech informačních systémech, ve kterých j zobrazován mapový
obsah. Výčet agend proto není uveden, jedná se o souhrn všech výše uvedených agend.
Požadavky na rozlišení
Ortofotomapy jsou poptávány uživateli z oblasti veřejné správy hl. m. Prahy obecně v rozlišení cca 10
cm/px. Nižší rozlišení (větší počet cm/px) není pro drtivou většinu uživatelů akceptovatelné
s ohledem na nezbytnost dobrého rozlišení objektů typu sloupy veřejného osvětlení, vodorovné
dopravní značení, aj. Ještě podrobnější rozlišení by někteří řešitelé agend správy a evidence majetku
(pasportů) přivítali, nicméně většina uživatelů výrazné zvýšení rozlišení nepoptává.
Požadavky na období snímkování
Průzkum potřeb datového pokrytí agend a činností veřejné správy na území hl. m. Prahy ukázal
jednoznačnou a stejně významnou poptávku pro dvou druzích ortofotomap:
•
•

Ortofotomapu ve vegetačním období
Ortofotomapu v mimovegetačním období

Ortofotomapa zachycující území ve vegetačním období je klasicky využívána tam, kde je třeba
využívat zeleň jako orientačního prvku nebo předmět zájmu (obecný mapový podklad nebo správa
zeleně).
Pro velkou část agend a činností je vhodnějším podkladem ortofotomapa pořízená
v mimovegetačním období (bez olistění stromů), protože odhaluje podstatně větší část povrchu.
Mimovegetační ortofotomapy jsou speciálně poptávány pro všechny úlohy správy majetku, tj.
komunikací, veřejných prostor, bezpečnosti, záchranného systému a krizového řízení, technické
infrastruktury, územního a stavebního řízení a dalších agend.
TrueOrtofotomapa
Část řešitelů agend a činností veřejné správy na území hl. m. Prahy poptává vedle klasických
ortofotomap také pořizování TrueOrtofotomap, zejména z důvodů minimalizace míst zakrytých
efektem „kácení budov“, který se na klasických ortofotmapách běžně vyskytuje. Nicméně, u tohoto
druhu podkladu nebyla identifikována taková míra důležitosti, jakou formulovala poptávka u obou
ostatních druhů ortofotomap.
Požadavky na periodu aktualizace
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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V případě dat ortofotomap, tj. vegetační i mimovegetační, byla jasně formulována převládající
poptávka po každoroční aktualizaci každého z obou děl. Významné je zjištění požadavku na
minimalizaci lhůty mezi provedením snímkování a zhotovením ortofotomapy, s ohledem na potřebu
co nejaktuálnějšího obrazu stavu území.

1.4.5 Základní mapa Prahy 1:25000

Základní mapa Prahy 1:25000 je poptávána převážně pro agendy a činnosti veřejné správy na území
hl. m. Prahy, které se týkají většího územního rozsahu a mají charakter koncepční nebo obecně
koordinační. Není náhoda, že toto dílo vzniklo původně na základě potřeby agendy územního
plánování pro řešení celoměstských koncepcí. Katastrální mapa se pro tyto účely ukázala jako příliš
detailní, zatímco druhý potenciálně použitelný podklad ZABAGED (Základní báze geografických dat
1:10000 z produkce ČUZK) nemá charakter plošné kartografické reprezentace a nemá bohužel
přímou obsahovou a polohovou návaznost na Mapu technického využití území, která je hlavní
obsahovou částí základní mapy Prahy velkého měřítka.
Data Základní mapy 1:25000 jsou nepostradatelná především pro agendy:
Č. agendy Agenda
dle RPP 9

Zajišťuje

A337

O integrovanném záchranném systému a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
BKR MHMP

A420

Obecní policie

MP

A24

Hospodaření s majetkem státu

SVM MHMP

Pozn

Vedle agend jsou data Základní mapy 1:25000 klíčová také pro další činnosti veřejné správy:
Činnost

Zajišťuje

Bezpečnost

BKR MHMP

Správa a rozvoj sítě veřejné dopravy

ROPID

Územní plánování, projektová příprava

IPR

Pozn

On-line mapové aplikace
Základní mapa 1:25000 je dále spolu s Mapou technického využití území hlavním mapovým
podkladem do všech on-line mapových aplikací prezentovaných v rámci Geoportálu hl. m. Prahy a je
zároveň poptávána pro tvorbu on-line map do www prezentací městských částí.
Požadavky na periodu aktualizace
Aktualizace dat Základní mapy Prahy 1:25000 je poptávána nejčastěji jednou ročně.

9

Základní registr práv a povinností

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013

32

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy

1.4.6 Digitální model terénu

Digitální model terénu je významný především pro činnosti týkající se plánovací a projekční přípravy
rozvoje území a dále hydrologických modelování. Pro ostatní agendy a činnosti je poptáván s nižší
mírou nepostradatelnosti zejména jeden z odvozených datových výstupů – vrstevnicový model
území.
Data digitálního modelu terénu jsou nepostradatelná pro následující činnosti:
Činnost

Zajišťuje

Územní plánování a projektová příprava

IPR

Projektová a územní příprava staveb

OMI MHMP

Modelování rozlivů povodně

IPR

Pozn

Požadavky na periodu aktualizace
Aktualizace dat Digitálního modelu terénu je poptávána v periodě cca 1x za 5 let.

1.4.7 Digitální model zástavby a zeleně

Digitální model zástavby a zeleně je zcela nepostradatelným podkladem zejména pro činnosti
územního plánování a specifických případů územního rozhodování (umísťování výškových a
prostorových dominant a transformace urbanistických souborů). Vedle toho jsou data digitálního
modelu zástavby a zeleně poptávána pro činnosti v oblasti životního prostředí (modelování kvality
ovzduší a hluku) a památkové péče.
Data digitálního modelu terénu jsou nepostradatelná pro následující činnosti:
Činnost

Zajišťuje

Pozn

Územní plánování a projektová příprava

IPR

vč. zpracování podkladů
pro územní rozhodování

Památková péče

OPP MHMP

Životní prostředí

OZP MHMP

Požadavky na periodu aktualizace
Aktualizace dat Digitálního modelu zástavby a zeleně je poptávána 1x za rok.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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1.5.
Vymezení potřeby Digitální mapy veřejné správy hl. m.
Prahy – struktura obsahu a základní parametry jakosti
1.5.1 Východiska

Návrh obsahové struktury Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy (DMVSP) musí odrážet
identifikované požadavky uživatelů (agend a činností) na obsah, strukturu a aktualizační periody
jednotlivých částí DMVSP. Zároveň musí být struktura DMVSP v souladu s cíli budování datového
fondu hl. m. Prahy vyjádřenými ve Strategii rozvoje ICT MHMP 10 a Celoměstské koncepci rozvoje
informačních systémů 11. S ohledem na dlouhodobý dosah záměru realizovat DMVSP je třeba dále
uvažovat o takovém koncepčním pojetí, které bude umožňovat flexibilní přizpůsobení dlouhodobým
záměrům rozvoje celostátních systémů eGovernmentu v oblasti prostorových dat. V té souvislosti
jsou zejména podstatné záměry připravované Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové
informace v ČR (GeoInfoStrategie) 12.
Z hlediska strategických cílů rozvoje ICT je ve vztahu k budování DMVSP podstatná zejména skupina
cílů týkající se zlepšení a integrace informačních systémů pro podporu procesů hospodaření
s majetkem:
•
•

Zlepšit a doplnit funkcionalitu ekonomických IS, konsolidovat jejich datovou základnu,
odstranit přesahy při vedení jednotlivých ekonomických agend.
Zajistit implementaci a provoz rozhraní pro využívání geoprostorových dat v agendových a v
ekonomických IS

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů dále tyto cíle v oblasti ekonomických
informačních systémů upřesňuje takto:
a) Konsolidovat datovou základnu ekonomických IS tak, aby
•

byly odstraněny všechny duplicity při správě dat

b) Zamezit opakovanému vkládání stejných dat v různých ekonomických IS a agendách. Zajistit
interoperabilitu těchto systémů, aby pak potřebná data již jednou vložená byla dostupná ostatním
ekonomickým systémům a nebylo potřeba je vkládat opakovaně.
c) Vynutit, aby data byla vkládána do ekonomických systémů úplná, tzn. aby byly vloženy všechny
požadované údaje.
d) Metodicky sjednotit vedení příslušných ekonomických agend, tak aby bylo zaručeno, že datová
základna ekonomických IS bude udržována konsolidovaná.
e) Rozšířit funkcionalitu ekonomických IS o:
•
•

Funkce a rozhraní umožňující řádné provázání primárních (autoritativních) ekonomických dat
s údaji vedenými v základních registrech.
Funkce a rozhraní umožňující provázání primárních (autoritativních) dat o nemovitém
majetku s geoprostorovými informacemi spravovanými v GISech HMP.

10

Strategie ICT MHMP byla schválena Usnesením Rady HMP č. 303 ze dne 5.3.2013
Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období
2013-2016 je v současnosti finalizována INF MHMP a je v připomínkovém řízení
12
Záměr zpracování GeoInfoStrategie byl schválen Vládou ČR dne 14.12.2012 usnesením č. 837, gestorem
zpracování je Ministerstvo vnitra ČR
11
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Koncepce rozvoje dílčí oblasti Geografických informačních systémů toto téma podrobněji
rozpracovává v dekompozici cíle věnovaného rozvoji informačních systémů pro podporu správy
majetku. Specificky se věnuje požadavkům na sjednocení a sdílení informací mezi Digitální mapou
Prahy (tj. Technickou mapou) a agendami pasportu zeleně, pasportu komunikací a agendovým
informačním systémem správy majetku.
Z dostupných informací o hlavních cílech zpracovávané Strategie rozvoje infrastruktury pro
prostorové informace ČR (GeoInfoStrategie) vyplývá, že prioritou strategie bude koordinace vzniku a
správy prostorových dat a vznik jednotné báze závazných geografických dat státu pro výkon agend
veřejné správy. Tato jednotná báze by měla mj. obsahovat závaznou geometrickou a věcnou
identifikaci veškerých objektů v nejpodrobnějším dosažitelném měřítku, které jsou předmětem
evidence agendových informačních systémů veřejné správy. Vytvořením a naplněním této báze dat
bude v budoucnu vytvořena datová základna, která nahradí a sjednotí obsah současné katastrální
mapy i technických map. Důvody pro toto systémové pojetí jsou obdobné důvodům, které stojí za
formulací cílů strategie a celoměstské koncepce rozvoje ICT hl. m. Prahy – odstranění duplicitní
správy dat, zavedení závazného datového zdroje pro geografické objekty, maximální využití procesů
aktualizace dat a sjednocení údajů v agendových informačních systémech veřejné správy.
Pro návrh datového obsahu DMVSP z výše uvedených východisek jednoznačně vyplývá, že systém
nové Technické mapy musí být nastaven tak, aby v budoucnu umožnil přerod technické mapy Prahy
v závazný zdroj dat o poloze a identifikaci objektů evidovaných v agendových informačních
systémech hl. m. Prahy, zejména systémech správy a evidence majetku.
DMVSP by se měla v budoucím období stát jednoznačným referenčním podkladem pro vznik a správu
dalších tematických dat, jako jsou např. geografická data dopravních sítí aj. Systém správy DMVSP
bude umožňovat postupnou integraci nových částí datového obsahu a podpory procesů jejich správy,
bude-li dosaženo spolehlivých organizačních a procesních mechanismů pro zabezpečení dlouhodobě
stabilní aktualizovatelnosti těchto nových částí.

1.5.2 Návrh struktury Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy

Na základě zkušeností s dosavadními projekty správy základních geografických dat, požadavků
řešitelů agend a činností veřejné správy v hl. m. Praze (MHMP , MČ a městských organizací) a
strategických a koncepčních cílů rozvoje ICT MHMP a eGovernmentu ČR byla definována následující
obsahová struktura DMVSP:
•
•
•
•

Základní sada geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka
Základní mapa Prahy 1:25000
Sada ortofotomap hl. m. Prahy
3D model hl. m. Prahy

1.5.2.1 Základní sada geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka

Bude tvořit hlavní obsahovou část DMVSP, sdružující autoritativní data fyzických objektů polohopisu,
sítí technického vybavení, objektů evidence vlastnických vztahů a objektů územní identifikace.
S ohledem na stávající zdroje údajů pro plnění a aktualizaci tohoto díla bude obsah tvořit několik
částí:
•
•
•

Katastrální mapa (KM)
Technická mapa (TM)
Registr objektů majetkové evidence (ROME)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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•
•

Administrativně správní hranice
Prvky územní orientace

Katastrální mapa (KM), sdružující vektorová geometrická data o objektech evidovaného stavu
nemovitostí Informačního systému katastru nemovitostí - Digitální katastrální mapy (DKM) a
analogická vektorová data Účelové katastrální mapy (ÚKM) do doby, než bude existovat plošné
pokrytí DKM pro území celé Prahy. Aktualizačním zdrojem dat DKM bude základní Registr územní
identifikace, adres a nemovitostí, případně Informační systém katastru nemovitostí. Aktualizačním
zdrojem dat ÚKM bude Informační systém katastru nemovitostí.
Katastrální mapa bude obsahovat zejména následující objekty 13:
•
•
•
•
•

Parcely (P)
Budovy katastru nemovitostí (P)
Definiční body parcel (B)
Definiční body budov katastru nemovitostí (B)
Hranice katastrálních území (P)

Technická mapa (TM), sdružující veškerá geometrická data vymezující objekty fyzického stavu
polohopisu a sítí technického vybavení
Technická mapa bude mít následující obsahovou strukturu:
•
•

-

Účelová mapa povrchové situace (TMUMPS)
Sítě technické infrastruktury (TMIS)
- Neautorizované
- Autorizované
• Odvozené vrstvy
Budovy
Mapa technického využití území

13

V dalším textu budou uvedeny následující zkratky pro vyjádření typu geometrické lokalizace: P-plochy, L-linie,
B-body
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Účelová mapa povrchové situace (TMUMPS)
VRSTVA

PRVEK

KRESBA

hranice

plot, ohradní zeď, vjezd (brána), rozhraní ploch (např. silnice, chodník)

L

druhy povrchu terénu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost,
lesní porost, park, okrasná zahrada, hřbitov, neplodná půda, těžba, vodní
tok, vodní tok občasný, vodní nádrž, kaliště, močál
B
stavební objekty

budova, vstup do budovy, budova podchodná, přístřešek, opěrná zeď,
výtah, schodiště, kostel, kaple, modlitebna, synagoga, předmět malého
rozsahu zaměřený skutečnou velikostí (zvonice, pomník, socha, mohyla,
mostní váha, vysoký komín, výdejní stojan pohonných hmot, samostatně
stojící výkladní skříň, trvalý propagační objekt), most, lávka, tunel,
propustek, stavební objekty shora neviditelné, podzemní objekty
L
symbol druhu budovy, symbol předmětu malého rozsahu zaměřeného
skutečnou velikostí, předmět malého rozsahu zaměřený jedním bodem,
monitorovací vrt
B

dopravní
infrastruktura

svodidlo, zábradlí, osa kolejí ČD, vlečky, MHD, metra, lanovky

L

vodstvo

vodní tok, vodní nádrž, přístaviště, vodní tok občasný, močál, kaliště,
odvodňovací žlab, protipovodňová opatření, vodotrysk nebo fontána
skutečnou velikostí
L

závory, komunikace -staničník, mezník, sloupek proti parkování, zastávka
veřejné dopravy, výdejní automat jízdenek, výstražný majáček, sloup bez
vedení, sloup trakčního vedení, výdejní stojan pohonných hmot, výměník
výhybky, společný výměníkový styk výhybek, výstražné světlo
B

staničník, protipovodňová opatření (hradítko hradidlové šachty, piloty,
patky mobilních stěn), vodotrysk, fontána, zřídlo, pramen, stavidlo,
vodočet, studna, úvaziště lodí
B
zeleň
výškopis

hranice souvislého porostu

L

význačný a samostatně stojící strom

B

terénní hrany

L

samostatné výškově určené podrobné body

B
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Sítě technické infrastruktury (TMIS)
VRSTVA

PRVEK

KRESBA

kanalizace

vyřazená, bez rozlišení, podtlaková, jednotná, odlehčovací, dešťová, splašková, L
výtlakové kalové potrubí, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou
velikostí
šachta vstupní, kanalizační, větrací, hydrant a šoupátko na podtlakové a B
výtlakové kanalizaci, oddělovač deště, lapač oleje, vpusť, spadliště

kolektor
plynovod

vyřazený, těleso kolektoru, povrchové znaky skutečnou velikostí

L

šachta vstupní, vzdušníková, redukční

B

nadzemní i podzemní: vyřazený, bez rozlišení, nízkotlak, středotlak, vysokotlak, L
kabel PKO, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou velikostí
šachta vstupní, armaturní, se šoupátkovým uzávěrem, šoupátko, čichačka, B
kontrolní měřicí vývod, izolační spoj, odvodňovač, regulátor síťový a distribuční,
kompenzátor, odfukovací trubka, redukce, ochoz, plynová lampa, rozdělovací
skříň, filtr, protikorozní ochrana

vodovod

vyřazený, voda pitná, užitková, letní, podzemní objekty, povrchové znaky L
skutečnou velikostí
šachta vstupní, vzdušníková, vodoměrná, armaturní, hydrant, šoupátko, B
vodovodní výpust, hlavní lomový bod na řadu, geotermální vrt, vodotrysk,
fontána

teplovod

nadzemní i podzemní vyřazený, bez rozlišení, primární teplovod, horkovod, L
parovod, sekundární, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou velikostí
vstupní šachta, odvětrání

silnoproud

B

nadzemní i podzemní: vyřazený, bez rozlišení, NN, VN, VVN, ochranné zemnící L
vedení, veřejné osvětlení, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou
velikostí
světelné návěstidlo, zastávka MHD, semafor, dopravní značka, výstražný B
majáček, stožár, sloup, konzola, vstupní šachta, svítidlo, kabelová spojka,
trafostanice, transformátor, rozdělovací skříň, dělící a zapínací bod VO, hlásič
požární ochrany, venkovní hodiny

slaboproud

nadzemní i podzemní: vyřazený, bez rozlišení, anténní rozvod, telefon, místní L
telefon, dálkové vedení, podzemní objekty, povrchové znaky skutečnou velikostí
stožár, sloup, konzola, vstupní šachta, kabelová spojka, rozdělovací skříň, hlásič B
PO a VB, venkovní hodiny, reproduktor, telefon

produktovod

nadzemní i podzemní: vyřazený, průběh, podzemní objekty, povrchové znaky L
skutečnou velikostí
vstupní šachta, trvale vystrojený vrt

B

potrubní pošta nadzemní i podzemní: vyřazená, průběh, povrchové znaky skutečnou velikostí L
vstupní šachta, šoupě
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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TMIS neautorizované budou obsahovat zákres z digitalizace analogových technických map a data
vzniklá aktualizací z DSPS či z plošného doměření. Součástí dat budou také výšky měřené na vedení a
povrchových znacích sítí technické infrastruktury.
TMIS autorizované budou obsahovat data z přímých výstupů z informačních systémů hlavních
správců sítí technické infrastruktury působících na území hl. m. Prahy.
TMUMPS a TMIS budou nově vedeny ve 3D souřadnicích. Znamená to změnu geometrického určení
lomových bodů mapy ze stávajícího systému 2D (souřadnicové páry X, Y) na systém 3D (každý bod
bude vyjádřen souřadnicovou trojicí X,Y, Z). Tato změna je požadována s ohledem na rostoucí
potřebu řešení prostorových vztahů v území (výškové vztahy v zástavbě).
Budovy
Odvozená vrstva budov technické mapy bude vrstva tvořená polygony (plochami) skutečného –
fyzického umístění budov. Každá budova bude obsahovat jedinečný a v čase stálý identifikátor. Vedle
toho vrstva budov bude obsahovat identifikátory územní identifikace (číslo popisné) a dále
identifikátory Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a Informačního systému katastru
nemovitostí (v případě dostatečné shody geometrického vymezení právního stavu katastru
nemovitostí a skutečného stavu vedeného v technické mapě).
Mapa technického využití území (MTVU)
MTVU bude sdružovat plochy omezené liniemi polohopisu technické mapy, které mají shodné využití.
Základní klasifikace bude obsahovat 11 základních kategorií (hospodářská půda, les, louky-zahrady,
zeleň v zástavbě, vodní plochy, zástavba, komunikace, letiště, rekreační plochy, ostatní plochy,
železnice), které budou dále podrobněji členěny. MTVU bude výchozím podkladem pro objekty
ROME.
Předpokládá se, že pro podporu sběru aktualizačních dokumentací pro vedení technické mapy
bude v souladu s ustanovením §121 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vydána vyhláška o vedení
Technické mapy obce na území hl. m. Prahy.
Registr objektů majetkové evidence hl. m. Prahy (ROME)
Bude sdružovat autoritativní vektorová geografická data a identifikátory objektů (technické mapy,
katastrální mapy nebo jejich částí nebo skupin), tvořících základní evidenční entity agendových
informačních systémů správy a evidence majetku hl. m. Prahy. Objekty ROME budou referenčně
navázány na objekty KM a TM (a jejich prostřednictvím na prvky RUIAN) a jejich geometrická
aktualizace bude probíhat v rámci procesů aktualizace KM a TM. Primární referenční vztah bude mít
ROME k objektům TM, tj. v případě paralelního vedení údajů o objektu v TM i KM bude vždy
geometrická reference k TM, zatímco ke KM pouze identifikační (týká se zejména budov). Datový
obsah a procesy vytvoření, správy a aktualizace dat ROME bude upřesněn v rámci projektů
naplňování koncepce rozvoje ICT MHMP, zejména projektů rozvoje agendových informačních
systémů evidence majetku MHMP (tč. řešeno SW PROXIO a GINIS), pasportu komunikací a chodníků
(tč. řešeno SW CDSW) a pasportů zeleně (tč. řešeno SW CDSW a dalšími SW).
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Administrativně-správní hranice
Administrativně-správní hranice budou tvořeny souborem dat geometrického určení a identifikace
hranic hl. m. Prahy, hranic městských obvodů, hranic správních obvodů, hranic městských částí a
hranic katastrálních území. Data budou obsahovat identifikátory pro provázání s Registrem územní
identifikace, adres a nemovitostí a Informačním systémem katastru nemovitostí. Aktualizačním
podkladem jsou změny vrstvy parcel katastru nemovitostí a informace z usnesení Zastupitelstva hl.
m. Prahy. Objekty administrativně-správních hranic budou mít plošnou geometrickou lokalizaci.
Prvky územní orientace
Prvky územní orientace budou tvořeny objekty adresních míst a ulic. Adresní místo budovy je takové
místo, které lze ve vztahu k budově jednoznačně identifikovat adresou budovy. Adresní místo je
reprezentováno adresním bodem. Adresní bod se obvykle volí tak, aby v mapovém podkladu adresní
místo vhodně reprezentoval, např. byl blízký reálného vchodu a leží směrem k ulici a veřejnému
prostranství, které je součástí příslušné adresy. Adresní místa (body) jsou jednou ze součástí Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí.
Objekty ulic jsou definovány liniemi procházejícími přibližnou osou ulice a ohraničenými unikátně
pojmenovanými částmi ulic a veřejných prostranství (náměstí). Identifikace objektů ulic bude
obsahovat relaci na odpovídající prvky Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Geometrie
objektů ulic bude aktualizována na základě schválených usnesení RHMP a tvoří aktualizační zdroj
Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Aktualizační perioda prvků Základní sady geografických dat hl. m. Prahy
Provozní režim systému správy Základní sada geografických dat hl. m. Prahy bude koncipován tak,
aby zajistil co nejkratší režim aktualizace datového obsahu. V částech díla, kde to bude možné, se
počítá s průběžnou nebo denní aktualizací (zejména DKM, Adresy, Ulice). V případech, kde to nebude
možné, bude stanovena nejdelší přípustná perioda aktualizace takto:
Katastrální mapa (ÚKM): 1x měsíčně
Technická mapa – polohopis a neautorizované sítě TI (TMUMPS a část TMIS): 1x měsíčně
Technická mapa – sítě autorizované (TMIS): 1x 6 měsíců
Budovy: 1x měsíčně
Mapa technického využití území (MTVU): 1x měsíčně
Administrativně-správní hranice: 1x měsíčně
Plošná obnova a reambulace prvků Základní sady geografických dat hl. m. Prahy
Systém správy a aktualizace Základní sady geografických dat hl. m. Prahy (s výjimkou DKM) bude
nastaven tak, aby umožňoval provádění průběžné plošné verifikace a celkové obnovy geometrické
lokalizace prvků obsahu v intervalu minimálně 1x za 10 let. Předmětem je odstraňování nesouladu
obsahu datové sady a skutečného stavu území vzniklé aktualizačně nepodchycenými změnami
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2013
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v území a neodpovídajícím stavem stávajících dat TM. Aktualizačním podkladem plošné obnovy
budou dokumentace geodetických zaměření, výstupy fotogrammetrických mapování popř. další
podklady s odpovídající úrovní polohové přesnosti a obsahové jakosti.

1.5.2.2 Základní mapa Prahy 1:25000 (ZMP25)

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 bude tvořena sadou generalizovaných kartografických reprezentací
technické mapy a doplňkově dalších podkladů, určených pro vizualizaci v referenčním měřítku
1:25000. Jedná se o jednotný referenční podklad pro pořizování a prezentaci nových nebo
odvozených účelových a tematických mapových vrstev ve středních měřítcích. Klíčovým zdrojem
aktualizace ZMP25 bude Technická mapa Prahy, doplňkově sada Ortofotomap popř. Základní sada
geografických dat (ZABAGED) vedená ČÚZK. Základní obsah ZMP25 budou tvořit následující třídy
prvků (s uvedením klasifikace využití území, výškové úrovně a dalšími údaji):
•
•
•
•

Plochy ZMP25
Linie hranic ploch ZMP25
Linie ZMP25
Linie ZMP25 kartografických značek

Mapa bude zpracována a aktualizována v rozsahu opsaného obdélníka kolem správního území hl. m.
Prahy.
Aktualizační perioda ZMP25 bude roční.

1.5.2.3 Sada ortofotomap hl. m. Prahy

Sada ortofotomap hl. m. Prahy bude tvořena dvěma produkty:
•
•

Ortofotomapy vegetační
Ortofotomapa mimovegetační

Letecké snímkování pro vegetační ortofotomapu bude probíhat v období červen-srpen (vegetačním
období), pro mimovegetační v období listopad-březen, území musí být bez sněhové pokrývky a bez
olistění vegetace.
Parametry obou produktů sady ortofotomap jsou shodné: prostorové rozlišení max. 10cm/pixel,
střední polohová odchylka max. 25 cm.
Interval zpracování ortofotomap od doby snímkování po dobu dodání produktů nesmí přesáhnout 5
měsíců.
Perioda aktualizace sady ortofotomap je 1x ročně (tj. 1x vegetační, 1x mimovegetační období)

1.5.2.4 3D model hl. m. Prahy

3D model hl. m. Prahy se bude skládat ze čtyř součástí:
•
•
•
•

Digitální model terénu (DMT)
3D model zástavby (3DMZ)
3D model vegetace (3DMV)
3D model podzemní infrastruktury (3DMPI)
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Digitální model terénu (DMT) bude tvořit 3D model holého zemského povrchu bez prvků zástavby,
vegetace a dalších objektů. Střední polohová odchylka DMT nesmí překročit 25 cm, střední výšková
odchylka DMT nesmí překročit 50 cm, v záplavové oblasti Vltavy a Berounky na území hl. m. Prahy 15
cm. Při zpracování DMT budou zanedbány terénní stupně menší než 1 m. Aktualizačním podkladem
bude fotogrammetrické zaměření (včetně využití moderních metod – laserscanning, autokorelace
obrazových bodů měřických snímků, atp.). Při aktualizaci DMT bude maximálně využito stávajících
dat DMT.
Perioda aktualizace DMT bude 1x za 5 let.
3D model zástavby (3DMZ) bude tvořen vektorovým trojrozměrným modelem obsahujícím veškeré
stavební objekty (budovy, mosty, drobné stavby), které svým půdorysným rozměrem přesahují
výměru 10 m2 a výšku 2 m nad terénem. Střední výšková chyba objektů bude max. 50 cm. Modelace
objektů bude zjednodušena pro úroveň odpovídající potřebám vizualizace území v rozsahu celého
katastrálního území. Jednotlivé objekty 3DMZ budou obsahovat identifikátory objektů Technické
mapy a RUIAN (zejména budovy, mosty budou obsahovat pojmenování). Součástí modelu
jednotlivých objektů bude také model jejích podzemních částí (sklepy, garáže, sklady, aj.).
Aktualizačním podkladem bude fotogrammetrické měření, dokumentace skutečného provedení
stavby a projektová dokumentace předaná ve formátu umožňujícího vytvoření 3D modelu dotčených
objektů. Při tvorbě a plošné aktualizaci 3DMZ bude maximálně využito stávajících dat Digitálního
modelu zástavby a zeleně.
Perioda aktualizace 3DMZ bude 1x ročně.
3D model vegetace (3DMV) bude tvořen množinou 3D bodů reprezentujících umístění a hlavní
charakteristiky vzrostlé vegetace > 4m nad terénem na území hl. m. Prahy. Soliterní vegetace
(stromy, význačné keře) bude reprezentována individuálními body, souvislá vegetace (lesy, parky)
bude reprezentována množinou bodů s roztečí odpovídající přibližně hustotě modelovaného porostu.
Každý bod bude obsahovat výškovou klasifikaci a typovou klasifikaci. Aktualizačním podkladem bude
fotogrammetrické měření a údaje z pasportů zeleně popř. dalších terénních průzkumů a dále data
zeleně, která jsou součástí stávajícího Digitálního modelu zástavby a zeleně, bude-li potvrzena jejich
trvající relevance.
Perioda aktualizace 3DMV bude 1x za 3 roky.
3D model podzemní infrastruktury (3DMPI) bude doplňkem 3DMZ a bude tvořen vektorovým
trojrozměrným modelem vybraných nejvýznamnějších stavebních objektů v podzemí, které nejsou
součástí 3D modelu zástavby. Jedná se zejména o objekty silničních tunelů, tunelů, vestibulů a dalších
objektů metra, železničních tunelů, pěších tunelů a podchodů, velkokapacitních podzemních garáží,
kolektorů a dalších rozsáhlých podzemních staveb. Jednotlivé objekty 3DMPI budou obsahovat
unikátní identifikátory. Aktualizačním podkladem bude dokumentace skutečného provedení stavby a
projektová dokumentace předaná ve formátu umožňujícího vytvoření 3D modelu dotčených objektů.
Předpokládá se, že 3DMPI bude vytvářen postupně, přednostně pro nejrozsáhlejší systémy
podzemních objektů. V první etapě tvorby se jedná zejména o definici datového modelu 3DMPI ve
vazbě na 3DMZ a definici procesů pro naplnění a aktualizaci dat.
Perioda aktualizace 3DMPI bude specifikována následně na základě definice aktualizačních procesů,
nicméně, nebude se jednat o plošnou aktualizaci, ale o postupné zapracovávání dokumentací, které
budou k dispozici.
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2. Část II – informace o možných způsobech realizace Digitální
mapy veřejné správy hl. m. Prahy
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2.1.
Informativní přehled možných projektů
Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy

realizace

Možnosti způsobu vytvoření, správy a aktualizace Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy v období
od roku 2014 v následujících cca pěti letech vychází z dosavadních zkušeností při realizaci projektů
pro zajištění datových podkladů spadajících do rámce DMVSP a nezbytností nastavit takový procesní,
organizační, ekonomický a právní rámec, který umožní dlouhodobý provoz celého systému DMVSP.
Garantem rozvoje DMVSP by měl být i nadále Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, do jehož
hlavní činnosti zajištění a správa základních geografických dat hl. m. Prahy spadá, a to v úzké
součinnosti s Odborem informatiky MHMP.
Z obsahového hlediska je DMVSP tvořena několika částmi s odlišným charakterem datových struktur
a aktualizačních procesů a podkladů. Z tohoto důvodu návrh počítá s tím, že tvorba a rozvoj DMVSP
bude rozdělen do několika paralelně běžících projektů, jejichž vzájemná koordinace bude zajištěna
řídící činností Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Tento postup byl využit při dosavadním
způsobu zajišťování jednotlivých částí dat spadajících do DMVSP a osvědčil se. Hlavní výhoda se týká
zajištění částí díla, které je nutné zajistit externím dodavatelem, protože hl. m. Praha nedisponuje
kapacitami nezbytnými pro zajištění vlastními silami. Dekompozicí na jednotlivé nezávislé veřejné
zakázky lze dosáhnout vhodného nastavení věcných, ekonomických, termínových i kvalifikačních
parametrů tak, aby výsledné plnění bylo co nejefektivnější. S ohledem na obsahové rozpětí DMVSP
není vhodné uvažovat o zajištění celého rozsahu tvorby a správy díla v rámci jediného projektu, už
jen proto, že jednotlivé části díla (technická mapa, ortofotomapa, 3D model) jsou značně specifické a
na trhu v ČR se jejímu řešení věnují odlišně specializované společnosti.
Zpracování a aktualizace DMVSP je možná zabezpečit následujícími projekty:
•
•
•
•
•

Projekt zajištění sady ortofotomap hl. m. Prahy
Projekt zajištění Základní mapy Prahy 1:25000
Projekt zajištění 3D modelu hl. m. Prahy
Projekt zajištění Základní sady geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka I – základní
část
Projekt zajištění Základní sady geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka II – registr
objektů majetkové evidence

Návrh parametrů projektů je uveden v následujících přehledných tabulkách

2.1.1 Projekt Sada ortofotomap

způsob zajištění

Subdodávka (veřejná zakázka)

období realizace

3 roky

stručný předmět plnění

Pořízení sady leteckých měřických snímků a
následné vyhotovení ortofotomap vegetačního
a mimovegetačního období

perioda aktualizace

1x ročně

předpokládané náklady

3,5-6 mil. Kč s DPH

riziko udržitelnosti

malé
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2.1.2 Projekt Základní mapa Prahy 1:25000

způsob zajištění

Subdodávka (veřejná zakázka)

období realizace

3 roky

stručný předmět plnění

Zajištění aktualizace Základní mapy Prahy
1:25000

perioda aktualizace

1x ročně

předpokládané náklady

2,5-3,5 mil. Kč s DPH

riziko udržitelnosti

malé

2.1.3 Projekt 3D model hl. m. Prahy

způsob zajištění

Subdodávka (veřejná zakázka)

období realizace

2 roky

stručný předmět plnění

Založení datových struktur a prvotní naplnění
3D modelu hl. m. Prahy v částech:
3D model terénu, 3D model zástavby, 3D model
vegetace a 3D model podzemní infrastruktury

perioda aktualizace

-

předpokládané náklady

8-12 mil. Kč s DPH

riziko udržitelnosti

malé

Následná aktualizace 3D modelu bude zajištěna dalším projektem, jehož specifikace bude vytvořena
na základě výstupů projektu založení a prvotního naplnění datových struktur 3D modelu hl. m. Prahy.

2.1.4 Projekt Základní sada geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka
I – základní část

Realizace Základní sady geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka I – základní část je
z provozních a právních důvodů rozdělena do dvou projektů. První projekt – zajištění technologie pro
správu základní sada autoritativních geografických dat, tj. pořízení software a hardware pro editační
linku bude realizován formou externí dodávky. Vlastní aktualizace dat se pak předpokládá zajistit
činností vlastních zaměstnanců zadavatele. Vedle toho bude zapotřebí zajistit také aktualizační
vstupy pro plošnou obnovu a reambulace prvků Základní sady geografických dat hl. m. Prahy formou
zakázek na geodetické činnosti.
Zakázka – zajištění technologie pro správu základní sada autoritativních geografických dat
způsob zajištění

Subdodávka (veřejná zakázka)

období realizace

5 let

stručný předmět plnění

Vývoj technologie pro správu a aktualizaci dat
základní sady geografických dat a služby
následné podpory

perioda aktualizace

-
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předpokládané náklady

10-25 mil. Kč s DPH

riziko udržitelnosti

malé

Činnost – aktualizace správy Katastrální mapy, Technické mapy a Administrativně-správních hranic
způsob zajištění

Interními zaměstnanci URM

období realizace

-

stručný předmět plnění

Služby aktualizace dat Katastrální mapy,
Technické mapy a Administrativně-správních
hranic

perioda aktualizace

Průběžně (měsíčně)

předpokládané náklady

35 mil. Kč (náklady na zaměstnance za 5 let)

riziko udržitelnosti

malé

Zakázka – zajištění aktualizačních vstupů pro plošnou obnovu a reambulaci prvků Základní sady
geografických dat hl. m. Prahy
způsob zajištění

Subdodávka (veřejná zakázka)

období realizace

5 let

stručný předmět plnění

Zajištění geodetických činností pro přípravu
aktualizačních vstupů a dílčích aktualizačních
činností plošné obnovy prvků Základní sady
geografických dat hl. m. Prahy.

perioda aktualizace

Průběžně (měsíčně)

předpokládané náklady

15-20 mil. Kč s DPH

riziko udržitelnosti

malé

2.1.5 Projekt Základní sada autoritativních geografických dat hl. m. Prahy
velkého měřítka II – Registr objektů majetkové evidence (ROME)

způsob zajištění

Subdodávka (veřejná zakázka)

období realizace

5 let

stručný předmět plnění

Integrace systému správy a aktualizace Základní
sada autoritativních geografických dat hl. m.
Prahy s informačními systémy podpory správy a
evidence majetku, prvotní naplnění datové části
ROME a příprava technologie pro zajištění
aktualizace geografických dat ROME.

perioda aktualizace

Průběžně

předpokládané náklady

Bude upřesněno na základě koncepční analýzy
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riziko udržitelnosti

Budou upřesněna na základě koncepční analýzy

2.2.
Finanční rozsah veřejných zakázek
stávajících projektů spadajících do DMVSP

na

realizaci

2.2.1 Katastrální mapa, Technická mapa, Administrativně-správní hranice

V letech 2007-2013 byla správa a aktualizace dat (účelové) katastrální mapy, technické mapy a
administrativně-správních hranic realizována prostřednictvím projektu Digitální mapa Prahy (DMP),
realizovaného jako veřejná zakázka s názvem „Převod dat Jednotné digitální mapy Prahy do digitální
mapy Prahy“. Tento projekt zajišťoval obecně:
•
•
•

Správu a aktualizaci dat DMP
Vývoj a správu datového úložiště (tj. technologie pro uložení dat a replikace do prostředí
URM)
Vývoj a správu SW pro příjem aktualizačních dokumentací a SW pro výdej dat

Dodavatel: Sdružení NESS Czech, a.s. a T-MAPY, spol. s.r.o.
Období: 2007-2013
Cena:
Základní plnění dle smlouvy bez DPH

113 100 000 Kč

Změnové požadavky (vícepráce) bez DPH

19 012 556 Kč

celkem bez DPH

132 112 556 Kč

Cena vč. DPH ( za okrouhleno, v průběhu pl nění doš l o ke změně s a zeb
DPH )

158 mil. Kč

2.2.2 Adresní místa-ulice

Datové sady jsou udržovány činností Odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP, resp. jsou
prostřednictvím stavebních úřadů zapisovány do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(RUIAN).
Období: Průběžně
Dodavatel: MHMP/RUIAN
Cena pro MHMP: 0 Kč

2.2.3 Základní mapa 1 : 25 000

Data Základní mapy 1 : 25 000 byly pořízeny projektem „Soubor kartografických prezentací Digitální
mapy Prahy“.
Období: 2011-2013
Dodavatel: T-MAPY, spol. s.r.o.
Cena: 3960000 vč. DPH (z toho 3000000 vč. DPH za prvotní vytvoření dat)
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2.2.4 Ortofotomapy

Aktualizace ortofotomap byla v letech 2011-2013 zajištěna projektem „Pořízení leteckých měřických
snímků a následná tvorba barevné ortofotomapy na celém území Prahy v letech 2011 až 2013“.
Projekt zahrnoval pořizování těchto druhů ortofotomap (vše v rozlišení 10 cm/pixel):
•
•
•
•

Barevné ortofotomapy ve vegetačním období, aktualizace 1x ročně
Barevná ortofotomapa v mimovegetačním období, jednorázově (2012)
Infračervená ortofotomapa ve vegetačním období, jednorázově (2011)
TrueOrtofotomapa centra Prahy (80 km2), jednorázově (2012)

Období: 2011-2013
Dodavatel: GEODIS Brno, spol. s.r.o.
Ceny:
Celková cena zakázky: 3480000 Kč vč. DPH
Cena za pořízení barevné ortofotomapy vegetační/mimovegetační období, 1 nálet, cca 777000 Kč vč.
DPH
Cena za pořízení TrueOrtofoto pro celou Prahu nelze z ceny této zakázky odvodit. Byl poptáván pouze
pilotní vzorek území (16% rozlohy Prahy) a jeho realizace byla rozkalkulována v rámci celé dodávky
dat.

2.2.5 3D model terénu

Aktualizace dat 3D modelu terénu byla realizována jednorázovým projektem „Digitální model terénu
hl. m. Prahy“ v roce 2009. Další aktualizace se předpokládá cca v roce 2015.
Období: 2009
Dodavatel: GEODIS Brno, spol. s.r.o.
Cena: 2314550 Kč vč. DPH

2.2.6 3D model zástavby a zeleně

3D model zástavby byl postupně vytvářen v letech 2000-2010 sérií dílčích projektů. Celková cena za
vytvoření se pohybovala okolo cca 20 mil. Kč. Od roku 2011 probíhá pouze aktualizace dat. Poslední
projekt je „Aktualizace digitálního 3D modelu zástavby a zeleně HMP“ pro období 2010-2012. V roce
2010 proběhla velká aktualizace celého modelu.
Období: 2010-2012
Dodavatel: GEODIS Brno, spol. s.r.o.
Cena: 2322000 Kč vč. DPH
Cena přírůstkové aktualizace za 1 rok: cca 300000 Kč vč. DPH
Poznámka: Datová struktura a technologie zpracování 3D modelu zástavby je morálně zastaralá
(odpovídá době založení modelu). Pro období 2014 a dále je třeba provést zásadní přepracování
celého modelu do nových datových struktur plně využitelných pro současné vizualizační technologie.
Cena přepracování nebyla dosud přesněji analyzována (není hotová finální technická specifikace
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požadavků na nový model), předpokládaná celková hodnota se může pohybovat cca v rozmezí 5-15
mil. Kč podle míry detailu a dalších technologických požadavků.
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3. Vysvětlení zkratek
ZKRATKA

POPIS

3DMPI
3DMV
3DMZ

3D model podzemní infrastruktury
3D model vegetace
3D model zástavby
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Výškový systém baltský po vyrovnání
City Data Software
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin
Český úřad zeměměřický a katastrální
Digitální katastrální mapa
Digitální mapa Prahy
Digitální model terénu
Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy
Digitální obraz katastrální mapy
Dopravní podnik
Odbor dopravně správních činností
Dokumentace skutečného provedení stavby
Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta
Geografický informační systém
Geometrický plán
Hlavní město Praha
Information and Communication Technologies
Institut městské informatiky Praha
Odbor informatiky
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy)
Informační systém
Informační systém katastru nemovitostí
Informační systém krizového řízení
Informační systém Městské policie
Katastrální mapa
Katastr nemovitostí
List vlastnictví
Městské části
Magistrát hl. m. Prahy
Geografický informační systém
Městský kamerový systém
Městská policie
Mapa technického využití území
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Odbor městského investora
Orientační mapa parcel

BKR

BPEJ
Bpv

CDSW
CITES

ČÚZK
DKM
DMP

DMT

DMVSP
DOKM
DP
DSC
DSPS
EVVO
GIS

GP

HMP
ICT
IMIP
INF
IPR
IS

ISKN

ISKŘ
ISMP
KM

KN
LV

MČ
MHMP
MISYS
MKS
MP
MTVU
MZO
OMI

OMP
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ZKRATKA
OPP
OS
OST
OUP
OZP
PP
PRE
PT
PVS
RED
RFD
ROME
ROPID

RPP

RUIAN
SCZ

SGI
S-JTSK
SLDB

SPI

SVM
TI
TM
TMIS

TMO

TMUMPS

TSK

ÚKM

ÚPD
ÚRM
VFK

ZABAGED
ZIO
ZMP25
ZPF
ZSP
ZZS

POPIS

Odbor památkové péče
Operační středisko
Odbor stavební
Odbor územního plánu
Odbor životního prostředí
Pražská plynárenská a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"
Odbor rozvoje a financování dopravy
Registr objektů majetkové evidence
Regionální organizátor pražské integrované dopravy
Základní registr práv a povinností
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
Soubor geodetických informací katastru nemovitostí
Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Sčítání lidu, domů a bytů
Soubor popisných informací katastru nemovitostí
Odbor evidence, správy a využití majetku
Technická infrastruktura
Technická mapa
Sítě technické infrastruktury
Technická mapa obce
Účelová mapa povrchové situace
Technická správa komunikací
Účelová katastrální mapa
Územně plánovací dokumentace
Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)
Výměnný formát katastru nemovitostí
Základní báze geografických dat
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Základní mapa Prahy 1:25000
Zemědělský půdní fond
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Zdravotnická záchranná služba
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