ZMP 22. 6. 2017 – KŘTÚ/2

DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o vedení technické mapy obce.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Na základě usnesení RMP č. 797 ze dne 22. 8. 2013 přistoupilo město Plzeň, prostřednictvím
Správy informačních technologií města Plzně (dále jen SITMP), k uzavření smlouvy o
spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
(dále jen PK). Smlouva byla uzavřena dne 27. 11. 2013.
Cílem vyhlášky je zajištění aktualizace a vedení technické mapy města.
Platnost vyhlášky se předpokládá od 1. září 2017.
V případě odmítnutí města vydat vyhlášku nebudou zajištěny podklady pro aktualizaci
technické mapy města.
3. Předpokládaný cílový stav
Vydání obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce.
Podmínkou zajištění podkladů pro aktualizaci dat je vydání obecně závazné vyhlášky o
vedení technické mapy obce dle § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením podle vzorové vyhlášky,
umístěné na stránkách MV ČR viz odkaz http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnichpredpisu-obci.aspx.
Obecně závaznou vyhlášku vydá město Plzeň prostřednictvím odboru stavebně správního.
Stavební úřady města Plzně budou po dobu jednoho roku věnovat zvýšený dohled na
dodržování vydané obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce, a to zejména na
dokládání změn týkajících se obsahu DTM obce. Stavební úřad předá stavebníkovi informace
o Vyhlášce a po dokončení stavby převezme Předávací protokol o převzetí dat pro DTM PK.
4. Navrhované varianty řešení
Variantní řešení nejsou navrhována.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. návrhu usnesení.
6. Finan ční nároky a možnosti finančního krytí
Nejsou.
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7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení – ukládací část.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s
tí mto návrh em s ouvisejí
Usnesení RMP č. 797 z 22. 8. 2013
Usnesení RMP č. 643 z 1. 6. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
1. Smlouva mezi SITMP a PK o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
2. Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce
3. Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy
4. Pokyny pro stavebníky
5. Informace pro stavební úřad
6. Výstupy z projednání jednotlivých městských obvodů
7. Zápis z jednání Komise právní a pro Statut města Plzně z 18. 4. 2017
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