
Zásadní připomínky ČKAIT k návrhu vyhlášky DTMK 

č.p. §/odst. Text návrhu vyhlášky Navrhovaná změna 
 

Zdůvodnění připomínkujícího 
 

1. 
úvod Český úřad zeměměřický 

a katastrální stanoví podle ….. 
Český úřad zeměměřický 
a katastrální (dále jenom „Úřad“) 
stanoví podle … 

V textu vyhlášky se používá „Úřad“, 
který není specifikován 

2. 

2/1 
O objektech a zařízeních dopravní 
a technické infrastruktury a o jejich 
ochranných a bezpečnostních 
pásmech se v digitální technické 
mapě vedou … 

O objektech a zařízeních 
dopravní a technické 
infrastruktury a o jejich 
ochranných a bezpečnostních 
pásmechx) se v digitální 
technické mapě vedou ….. 

U ochranných a bezpečnostních 
pásmech uvést odkaz na příslušné 
zákonné předpisy, ze kterých jsou tato 
pásma stanovena  

3. 
2/1f, 3d Poznámka: 1) pod čárou je 

zmatečná; § 184i SZ neexistuje ve 
SZ 

Upřesnit Nutné opravit 

4. 

5 

 

chybí Nový text: 
(7) Stavebník předá údaje, které 
tvoří obsah digitální technické 
mapy, prostřednictvím 
jednotného rozhraní, jehož 
internetová adresa je zveřejněna 
na internetových stránkách 
digitální mapy veřejné správy 
spravovaných Úřadem (dále jen 
„portál“) do XX-ti dnů od vydání 
kolaudačního souhlasu . 

Doplnění časového údaje pro vklad. 
Stavebník má povinnost vložit údaje do 
digitální mapy, ale neříká se kdy. 
Stavebník je stavebníkem již vydáním 
stavebního povolení, to ale neznamená, 
že stavbu ještě musí postavit.  
Přísnější kritérium by bylo, že 
minimálně žádost o vklad by byla 
nutnou podmínkou k vydání 
kolaudačního souhlasu. 
 

5. 

6 chybí  Jednotná specifikace použitých 
názvů vrstev/hladin, per/barev a 
typů čar 

Připomínku předkládám jako koncový 
uživatel datových služeb. DTM budu 
stahovat jako podklad pro zpracování 
projektové dokumentace. Z hlediska 
opakovaného stahování DTM a nutné 
následné datové konverze do svého 
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grafického programu je nezbytné, aby 
byly jasně nastavená pravidla pro názvy 
jednotlivých vrstev/hladin, 
specifikována čísla jejich per/barvy a 
předepsané typy čar včetně jejich 
přesného pojmenování a definice 
použitých textových fontů. Toto umožní 
uživatelům různých grafických 
programů si vytvořit a nastavit jeden 
převodník pro celé území ČR, který 
umožní jednoduché a přesné 
opakované převádění podkladů do 
jejich pracovního souboru v různých 
grafických programech včetně jejich 
následné aktualizace.  
Současná situace při převodu 
katastrálních map je taková, že 
jednotlivé vrstvy/hladiny jsou 
v jednotlivých katastrálních území 
pojmenovány nejednotně a nelze si 
vytvořit jeden univerzální převodník ani 
pro jedno město, natož celou ČR. Toto 
následně ztěžuje práci tisícům 
koncových uživatelů a nutí je dělat 
zbytečnou rutinní práci, která by se 
jinak dala využít smysluplněji při vlastní 
odborné činnosti.   

6. 

7/2 V textu je použit výraz: … 
technologická infrastruktura 

U pojmu technologická 
infrastrukturax) uvést odkaz,  ve 
kterém zákoně je tento pojem 
uveden používán 

Vyjasnění pojmu 

7. 
7/3  V odstavci 3) je pracováno 

s pojmem „oprávněná osoba“, 
Mělo by být přesěn vymezeno. 
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ale v návrhu vyhlášky jsme 
nenašlli kdo tou „oprávněnou 
osobou“ je, případně jak se jí 
stane. Jedná se o oprávněnou 
osobu dle zákona o 
zeměměřičství č. 200/1994 Sb., a 
nebo o oprávněnou osobu dle 
zákona č. 194/2017 Sb. 

8. 8/4 Zařazena odvolávka na § 161/1 SZ 
§ 161/1 SZ se týká pouze 
technické infrastruktury (viz § 
8/6, kde je to zřejmě správně) 

Nutno opravit 

9. 
8/6 U vlastníka, provozovatele 

a správce nebo technické 
infrastruktury 

U vlastníka, provozovatele 
a správce nebo technické 
infrastruktury 

Textová chyba 

10. 

Příloha č.1 Dopravní stavby –letecká doprava Doplnit k VPD další dvě kolonky: 
- nadmořská výška, např. 

420 m nebo ELEV 1378ft 
- směry startů a přistání, 

např. 13/31 

Tyto údaje s udávaným povrchem a 
plochou či délkou jsou podstatné pro 
leteckou činnost 

11. 

Příloha č. 1 Dopravní stavby  Doplnit kategorii „neveřejné“  Pokud dobře chápu o neveřejných 
dopravních stavbách (kromě letišť) 
nebude vedeno “nic“. Problém nastává 
s prázdnou plochou bez členění – viz 
dnešní katastrální mapa, kde nově 
nejsou chodníky, parkoviště, různá 
propojení. Dřív katastrální mapa 
poskytovala slušný podklad – dnes jen 
volné plochy. To samé hrozí zde – 
pokud by se jednou, což není 
neobvyklé, převáděla neveřejná 
komunikace mezi veřejně přístupné. 
 Je tu určitě i vazba na zákon č.13/97 
Sb., resp. 361/2000 Sb.  
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12. 

Příloha č. 1, 
3. 

Vodohospodářské 
stavby, 

Skupina Nádrže 

vodní nádrž, rybník, přehrada 
plocha 
definiční bod 

vodní nádrž, rybník, přehrada 
plocha 
výška a délka hráze 
definiční bod 

Jedná se o další významný parametr 
objektu 

13. Skupina Nádrže 
průmyslová nádrž 
plocha 
definiční bod 

povrchová průmyslová nádrž 
plocha 
definiční bod 

Jedná se o významný charakter objektu 

14. Skupina Nádrže dtto 
podzemní průmyslová nádrž 
plocha 
definiční bod 

Jedná se o významný charakter objektu 

15. Skupina Nádrže dešťová usazovací nádrž 

Povrchová dešťová akumulační 
nádrž 
plocha 
definiční bod 

Jedná se o významný charakter objektu 

16. Skupina Nádrže Dtto, 

Podzemní dešťová akumulační 
nádrž 
plocha 
definiční bod 

Jedná se o významný charakter objektu 

17. Skupina Nádrže Dtto, 

Podzemní dešťová průsaková 
nádrž 
plocha 
definiční bod 

Jedná se o významný charakter objektu 

18. 
Skupina: Úprava 

vodního toku 

upravené koryto 
plocha 
definiční bod 

upravené koryto 
délka 
definiční bod 

Změna charakteristického parametru 

19. 
Skupina: Úprava 

vodního toku 
Dtto, 

Ochrannými hrázkami upravené 
koryto 
délka 
definiční bod 

Jedná se o významný parametr objektu 

20. 
Skupina: Úprava 

vodního toku 
Dtto, 

neupravené koryto 
délka 
definiční bod 

Jedná se o významný charakter objektu 



Zásadní připomínky ČKAIT k návrhu vyhlášky DTMK 

21. 
Skupina: Meliorační 

opatření 

meliorační příkop, žlab 
plocha 
definiční bod 

meliorační příkop 
délka 
definiční bod 

Změna charakteristického parametru 

22. Příloha č. 1 
Vodstvo, vegetace a terén, skupina 
Hospodářská plocha 

Doplnit k zemědělské ploše další 
dvě kolonky: 

- ostatní plocha 
- honitba 

Tyto údaje s doplněním o uživatele či 
správce mimo vlastníka jsou důležité, 
protože zejména u lesů je vždy povolen 
vstup veřejnosti 

23. 

Příloha č. 1 
Údaje vedené o 

objektech a 
zařízeních… 

Vodohospodářské stavby Vodní díla Uvedení pojmu do souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb. - § 55 a další 

24. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

Vodohospodářské stavby Vodní díla Uvedení pojmu do souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb. - § 55 a další 

25. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

Vodní nádrž, rybník, přehrada Vodní nádrž, rybník 
Přesun pojmu přehrada k pojmu hráz – 
stejný charakter objektu 

26. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

Hráz Přehrada, hráz 
Přesun pojmu přehrada k pojmu hráz – 
stejný charakter objektu 

27. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

Jez, přepad, stupeň Jez, stupeň 
Pojem přepad je jev, kdy přepadá voda 
přes jez nebo přes stupeň 

28. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

Upravené koryto Upravené koryto, jezová zdrž 
Přidání pojmu jezová zdrž – vzdutí vody 
způsobené jezem, obdoba vodní nádrže 
(voda vzdutá přehradou) 

29. 
Příloha č. 1 

3. 
 

stavby k pozorování stavu 
povrchových vod (limnigrafické 

Přidání těchto vodních děl na vodních 
tocích, kterými jsou koryta vodních 
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Vodohospodářské 
stavby, skupina 
Úprava vodního 

toku 

stanice, měrné profily) toků také upravena 

30. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

Trubní vedení, meliorace Přidat stav objektu 
Doplnění na úroveň informací jako 
např. u vodovodní sítě (v provozu, ke 
zrušení, mimo provoz, …) 

31. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

studna 
Studna, pozorovací vrt, 
monitorovací vrt, termální vrt, 
tepelné čerpadlo 

Přidání dalších vodních děl obdobného 
charakteru, ale jiné funkce, o kterých je 
třeba mít informace 

32. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby, 

protipovodňová 
hráz 

protipovodňový val 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

protipovodňový val 
protipovodňová hráz 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

Doplněna protipovodňová hráz – jeden 
z typů protipovodňové stavby tohoto 
druhu 

33. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby 

protipovodňová retenční nádrž 
(polder) 

protipovodňová retenční nádrž 
(poldr) 

Změna v souladu s českými technickými 
normami 

34. 

Příloha č. 1 
3. 

Vodohospodářské 
stavby, osa 

protipovodňové 
stěny 

protipovodňový val 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

protipovodňový val 
protipovodňová hráz 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

Doplněna protipovodňová hráz – jeden 
z typů protipovodňové stavby tohoto 
druhu 

35. 

Příloha č. 1 
10. Záměry na 

změnu využití 

území 

protipovodňový val 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

protipovodňový val 
protipovodňová hráz 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

Doplněna protipovodňová hráz – jeden 
z typů protipovodňové stavby tohoto 
druhu 
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Skupina: Technické 

protipovodňové 

opatření - záměry 

36. 

Příloha č. 1 
10. Záměry na 

změnu využití 

území, osa 

protipovodňové 

stěny 

protipovodňová retenční nádrž 
(polder) - záměr 

protipovodňová retenční nádrž 
(poldr) - záměr 

Změna v souladu s českými technickými 
normami 

37. 

Příloha č. 1 
10. Záměry na 
změnu využití 

území, osa 
protipovodňové 

stěny - záměr 

protipovodňový val 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

protipovodňový val 
protipovodňová hráz 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

Doplněna protipovodňová hráz – jeden 
z typů protipovodňové stavby tohoto 
druhu 

38. 

Příloha č. 1 
11. Ochranná a 
bezpečnostní 

pásma 

 

ochranné pásmo vodního zdroje; 
geometrie – plocha, typ 
ochranného pásma (OP) – OP 
povrchových vod I. stupně, OP 
povrchových vod II. stupně, OP 
podzemních vod I. stupně, OP 
podzemních vod II. stupně, 

Doplnění ochranného pásma (a 
informací o něm) definovaného v § 30 
zákona č. 254/2001 Sb. 

39. 

Příloha č. 1 
11. Ochranná a 
bezpečnostní 

pásma 

 
ochranné pásmo vodního díla; 
geometrie - plocha 

Doplnění ochranného pásma (a 
informací o něm) definovaného v § 58 
odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. 

40. 

Příloha č.1  
Kategorie č.4: 

Speciální stavby – 
technická 

infrastruktura 

Typ objektu: 
trasa vodovodní sítě 
 
Vedené údaje: dimenze, materiál 
 

Typ objektu: 
trasa vodovodní sítě 
 
Vedené údaje: dimenze, 
materiál 

- je to pro provozovatele vodovodu 
strategický údaj 

- bezpečnostní důvod – možnost 
zneužití nepovolanou osobou 

- rovný přístup ke všem 
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Skupina: Vodovod 

Dostupnost údaje: veřejný  
Dostupnost údaje: neveřejný 

inženýrským sítím – např. u sítí 
Elektronických komunikací nebo u 
Plynovodu jsou tyto údaje 
navrženy  jako neveřejné 

41. 

Příloha č.1  
Kategorie č.4: 

Speciální stavby – 
technická 

infrastruktura 
 

Skupina: Vodovod 

Typ objektu: 
aktivní zařízení vodovodní sítě 
 
Vedené údaje: typ aktivního zařízení 
vodovodní sítě  
 
Dostupnost údaje: veřejný 

Typ objektu: 
aktivní zařízení vodovodní sítě 
 
Vedené údaje: typ aktivního 
zařízení vodovodní sítě  
 
Dostupnost údaje: neveřejný 

- je to pro provozovatele vodovodu 
strategický údaj 

- bezpečnostní důvod – možnost 
zneužití nepovolanou osobou 

- rovný přístup ke všem 
inženýrským sítím – např. u 
Plynovodu je tento údaj navržen 
jako neveřejný 

42. 

Příloha č.1  
Kategorie č.4: 

Speciální stavby – 
technická 

infrastruktura 
 

Skupina: Vodovod 
 

Typ objektu: 
Technologický objekt vodovodní 
sítě 
 
Vedené údaje: geometrie 
 
Hodnoty: plocha 
Hodnoty: definiční bod 

Typ objektu: 
Technologický objekt vodovodní 
sítě 
 
Vedené údaje: geometrie 
 
Hodnoty: bod nebo plocha 
Hodnoty: definiční bod plochy 

- vyjádření objektů formou plochy je 
nepřesné např. v případě věžového 
vodojemu, kde velikost samotného 
objektu je větší, než plocha, na 
které je umístěn  

- problém s překrýváním ploch 
v případě vedle sebe umístěných 
objektů 

- v současném systému GIS vedeme 
objekty pomocí mapové značky 
(buňky) 

43. Příloha č. 3 Vodohospodářské stavby Vodní díla 
Uvedení pojmu do souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb. - § 55 a další 

44. 
Příloha č. 3 

1. Konstrukční 
prvky objektů 

Hranice vodohospodářské stavby, 
typ vodohospodářské stavby, hrát 

Hranice vodního díla, typ 
vodního díla, hráz, vypustit 
pojem přepad, doplnit pojem 
jezová zdrž 

Uvedení pojmu do souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb. - § 55 a další, oprava 
překlepu, úprava výčtu dle připomínek 
k příloze č. 1, části 3. Vodní díla 

45. 
Příloha č. 3 

1. Konstrukční 
protipovodňový val 
protipovodňová zeď 

protipovodňový val 
protipovodňová hráz 

Doplněna protipovodňová hráz – jeden 
z typů protipovodňové stavby tohoto 
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prvky objektů, typ 
protipovodňové 

zábrany 

mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

druhu 

46. Příloha č. 3 4. Vodohospodářské stavby 4. Vodní díla 
Uvedení pojmu do souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb. - § 55 a další 

47. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby 

Vodní nádrž, rybník, přehrada Vodní nádrž, rybník 
Přesun pojmu přehrada k pojmu hráz – 
stejný charakter objektu 

48. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby 

Hráz Přehrada, hráz 
Přesun pojmu přehrada k pojmu hráz – 
stejný charakter objektu 

49. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby 

Jez, přepad, stupeň Jez, stupeň 
Pojem přepad je jev, kdy přepadá voda 
přes jez nebo přes stupeň 

50. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby 

Upravené koryto Upravené koryto, jezová zdrž 
Přidání pojmu jezová zdrž – vzdutí vody 
způsobené jezem, obdoba vodní nádrže 
(voda vzdutá přehradou) 

51. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby 

 
stavby k pozorování stavu 
povrchových vod (limnigrafické 
stanice, měrné profily) 

Přidání těchto vodních děl na vodních 
tocích, kterými jsou koryta vodních 
toků také upravena 

52. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby 

studna 
Studna, pozorovací vrt, 
monitorovací vrt, termální vrt, 
tepelné čerpadlo 

Přidání dalších vodních děl obdobného 
charakteru, ale jiné funkce, o kterých je 
třeba mít informace 

53. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby, 

protipovodňový val 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

protipovodňový val 
protipovodňová hráz 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 

Doplněna protipovodňová hráz – jeden 
z typů protipovodňové stavby tohoto 
druhu 
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protipovodňová 
hráz 

nezjištěno 

54. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby 

protipovodňová retenční nádrž 
(polder) 

protipovodňová retenční nádrž 
(poldr) 

Změna v souladu s českými technickými 
normami 

55. 

Příloha č. 3 
4. 

Vodohospodářské 
stavby, osa 

protipovodňové 
stěny 

protipovodňový val 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

protipovodňový val 
protipovodňová hráz 
protipovodňová zeď 
mobilní protipovodňová zábrana 
nezjištěno 

Doplněna protipovodňová hráz – jeden 
z typů protipovodňové stavby tohoto 
druhu 

56. 

Příloha č.1 odd. 3 studna Umístění zdrojů pro zásobování 
pitnou vodou 

Nelze veřejně zpřístupňovat, velké 
riziko pro případný útok na zdroj pitné 
vody. Zdroje nelze z důvodu odlehlosti 
zabezpečit proti úmyslnému poškození. 

57.  
trasa domovní přípojky vodovodní 
sítě 

Za uvedení zodpovědný vlastník 

Bude složité zajistit, vlastníkem přípojky 
je podle zákona 274/2001 vlastník 
připojené nemovitosti nebo pozemku. 
Vlastník infrastruktury nemůže být 
zodpovědný za zakreslení přípojky. 

58.  aktivní zařízení vodovodní sítě 
Není třeba uvádět mimo 
požárních hydrantů 

Nelze zdůvodnit zájem k uvádění 
veškerých ovládacích šoupátek na síti. 
Dále hrozí neoprávněná manipulace. 
U požárních hydrantů je třeba uvádět 
parametry Q (průtok) a popř. i tlak 
statický a dynamický. 

59.  
Kanalizační přípojka od 
odvodňovacího zařízení komunikace 

Za uvedení zodpovědný vlastník 

Bude složité zajistit, vlastníkem přípojky 
je podle zákona 274/2001 vlastník 
připojené nemovitosti nebo pozemku. 
Vlastník infrastruktury nemůže být 
zodpovědný za zakreslení přípojky. 

60.  trasa domovní přípojky kanalizační Za uvedení zodpovědný vlastník Bude složité zajistit, vlastníkem přípojky 
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sítě je podle zákona 274/2001 vlastník 
připojené nemovitosti nebo pozemku. 
Vlastník infrastruktury nemůže být 
zodpovědný za zakreslení přípojky. 

61.  
Vpusť kanalizační sítě, lapol (tukový 
lapol), odlučovač lehkých kapalin 

Tato zařízení nejsou součástí 
kanalizační sítě podle zákona 
274/2001 Sb. 

Tato zařízení jsou součástí 
kanalizačních přípojek nebo areálových 
kanalizací 

62.  
U TI jednoznačně definovat z-
souřadnici 

 
z-souřadnice vždy jen ke dnu 
(spodnímu okraji TI jinak dojde 
k omylům. 

63. 10. záměry  
Kdy budou uvažované záměry do 
technické mapy ukládány. 

Nutno přesně definovat dobu kdy 
budou jednotlivé záměry uvedeny a jak 
bude zajištěna koordinace v území. 
V současnosti rozhoduje doba podání 
žádosti na stavební úřad nebo územně 
plánovací dokumentace. 

64.  
svodná kanalizace (hlavní) 
sběrná kanalizace (vedlejší) 

 
Používat názvosloví podle platné 
legislativy zák. 254/2001 a 274/2001 a 
platných ČSN. 

65. 
11. ochranná a 
bezpečnostní 

pásma 
 

Zadávat automaticky podle 
zákonem definovaných 
parametrů popř. rozhodnutí tam 
kde se vydávají. 

Vše musí být v souladu s platnou 
legislativou. 

66.  
Ochranná pásma zdrojů pitné vody 
a zdrojů minerálních vod 

Vydává se rozhodnutím, 
povinnost zadat by měl mít úřad 
co vydal rozhodnutí, nutno 
vyřešit zadání ochranných 
pásem vydaných před rokem 
1989 

CHOPAVy a podobná pásma 
PHO minerálních vod 

67.  
Ochranná pásma čistíren odpadních 
vod 

Vydává se rozhodnutím, 
povinnost zadat by měl mít úřad 
co vydal rozhodnutí, nutno 
vyřešit zadání ochranných 

Ochranná pásma podle rozhodnutí 
nebo podle příslušné TNV? 
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pásem vydaných před rokem 
1989 

68. 

Příloha č. 1, str. 50, 
odst. 4 – 

Vodohospodářské 
stavby. Skupina: 

Odběr, jímání 
vodsy 

Studna Doplnit: 
pramenní jímka. 
pramenní zářez, 
břehové jímání (č.h.p. vodního 
toku, říční km) 

Objektem jímání vody nejsou pouze 
studny, ale i další objekty, zasluhující si 
uvedení v DTM 

69. 
Příloha č. 1, 
kategorie 4. 

Speciální stavby 
 

U technické infrastruktury 
zdůrazňujeme nutnost 
přetypování názvů sloupců tak 
aby bylo možno využít této 
informace k určení prvku pasivní 
infrastruktury (viz zákon č. 
194/2017 Sb. -  §2,  písmeno a) 
 

Upravit. 

70. 
Příloha č. 1, 
kategorie 4. 

Speciální stavby 
 

U technické infrastruktury dále  
upozorňujeme na nutnost 
definovat pojem „chránička“ 
včetně různých „typů“, 
respektive způsobů využití. Jako 
příklad uvádíme HDPE trubky a 
mikrotrubičky jako ochranu 
optických kabelů, pevnostní 
trubky nebo „vrapovky“ sloužící 
k příčnému přechodu 
podzemních vedení přes 
komunikace, žlaby pro ochranu 
proti mechanickému poškození 
podzemních vedení atd. Pouze 
podotýkáme, že se jedná o prvky 
„fyzické infrastruktury“. 

Upravit. 

71. Příloha č. 1,  U technické infrastruktury je Doplnit. 
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kategorie 4. 
Speciální stavby 

třeba u skupiny Elektrické vedení 
a u skupiny Plynovod, případně i 
u dalších uvádět prvky optické 
infrastruktury, které se 
v současné době stávají součástí 
těchto vedení a jako prvky 
„fyzické infrastruktury“ by mohly 
být využívány k přenosu dat. 

72. 

Příloha č.1 
kategorie 10 

Záměry na změnu 
využití území, 

skupina 
Elektronické 

komunikace – 
záměry. 

 

Je třeba doplnit o další „objekty 
a zařízení“ jako jsou Datová 
centra elektronických 
komunikací, anténní stožáry, 
antény a další zařízení zejména 
ve vazbě na rozvoj 
elektronických komunikací 
(mobilní sítě, 5G, Smart City, 
internet věcí atd.). 
 

Doplnit 

73. 

Příloha č.3 – 
Struktura 

předávaných údajů 
o změnách obsahu 
digitální technické 

mapy. 

 

Důrazně upozorňujeme, že není 
jejím obsahem Skupina 
elektronických komunikací. 
Dedukujeme, že zpracovatel 
nepředpokládá předávat do 
digitální technické mapy údaje o 
přípojkách sítí elektronických 
komunikací, údaje o změnách 
mobilních sítí, síť 5G atd. 
Požadujeme vysvětlení, případně 
doplnění. 

Doplnit. 

74. 

Příloha 11 – 
Ochranná a 

bezpečnostní 
pásma. 

 

Poukazuji opět na nutnost 
sjednocení terminologie. Zákon 
127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích nezná v §102 
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„Ochranné pásmo 
radioreléového spoje“, ale uvádí 
pouze ochranné pásmo 
podzemního komunikačního 
vedení a ochranné pásmo 
nadzemního komunikačního 
vedení. Dle mého názoru je 
nutno definovat podle platného 
právního předpisu a nikoliv 
vlastní definicí. 

  

Obecně: 

1) Předmětem předkládaného návrhu vyhlášky k provedení zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřičství v platném znění,  je forma a obsah digitálních 

technických map. Jako zásadní připomínku musíme uvést, že návrh vyhlášky uvádí řadu pojmů, které nejsou definovány jednotně a některé pojmy 

mají v jiných právních předpisech jiný význam. Chápeme,  že nelze požadovat aby tento návrh vyhlášky řešil nejednotnost pojmů v našich právních 

předpisech, ale musíme trvat na tom, aby byl předložený návrh prováděcího předpisu jednoznačně konkrétní. Proto požadujeme, aby byl tento 

předpis doplněn o terminologický výklad a definice v něm použitých pojmů. Tyto pojmy by měly být jednoznačné a měly by vycházet ze stávajících 

právních předpisů a technických norem. 

2) S odvoláním na důvodovou zprávu k návrhu vyhlášky musím bohužel konstatovat, že předkládaná verze neumožní plnění povinností ČR vyplývající ze 

Směrnice EP a Rady č.2014/62/EU transponovanou zákonem 194/2017 Sb. o vysokorychlostním internetu.  Jedná se o nesoulad návrhu vyhlášky a 

zákona 194/2017 Sb. kdy se předpokládá přístup „oprávněným osobám“ k souboru dat prostřednictvím Jednotného informačního místa a získání 

informací o fyzické infrastruktuře. Návrh vyhlášky s pojmem „fyzická infrastruktura“ vůbec nepracuje. Tato připomínka je zásadní a jak je zřejmé 

z uvedeného je návrh vyhlášky v rozporu s důvodovou zprávou a dle našeho názoru není pomocí pro řešení problematiky snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (viz Směrnice EU a Zákon 194/2017 Sb.) 

3) Zdůrazňujeme a to zejména v Přílohách 1,3, 10 a 11 sjednotit terminologii a pracovat i s předpokládaným rozvojem, zejména v oboru elektronických 

komunikací. Tak jak jsou  „Přílohy“ zpracovány, bude problém je respektovat tak, aby plnily svoji funkci a byly pomocníkem při přípravě, projektování 

a realizaci staveb a to jako „závazný podklad pro projektanta“. 


