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Příloha 1:     Rozsah a specifikace díla 
 
Základní vlastnosti díla: 

- implementace do stávající infrastruktury TC ORP Valašské Meziříčí – Mapový server bude provozován v IT 
infrastruktuře MěÚ Valašské Meziříčí, implementace bude obsahovat minimálně: 

o instalace a konfigurace virtuálního stroje (strojů) v prostředí VMware (ve spolupráci 
s objednatelem) 

o instalace a konfigurace operačního systému serverových částí řešení 
o integrace do stávající adresářové služby Active Directory 
o spolupráce při nastavení FireWallu pro přístup mobilních klientů ze sítě mimo vnitřní síť úřadu. 

- architektura systému server – klient 
- databázový server pro uložení popisných a grafických dat, aplikační server na bázi Web Services (pro tenký 

klient) 
- databázová a aplikační část systému může být rozdělena na dvou samostatných serverech, nebo být na 

jednom společném serveru podle dohody s objednatelem. 
- klient – pro prezentaci, editaci dat a administraci systému: webový klient na základě protokolu https, 

podpora pro minimálně pro prohlížeč Internet Explorer 11 (IE 11)  v operačních systémech (OS) MS 
Windows 7 a MS Windows 10 a dále v prohlížeči Google Chrome v poslední aktuální verzi, podpora pro 
webový mobilní klient pro minimálně OS android. 

- podpora datových formátů ESRI Shapefiles (SHP), DGN, PostGIS/PostgreSQL, jpeg ,tif, geotiff, gif , ECW  
- podpora WMS/WMTS/WFS služeb 
- řešení je modulární (každá agenda je samostatný modul, který je možné z celého řešení v případě potřeby 

odebrat bez vlivu na ostatní agendy) 
- minimální rozsah základních funkcí webového - mapového klienta: 

o jednoduché uživatelské prostředí bez potřeby instalovat další doplňkový SW 
o výběr objektů z databáze, zapínání a vypínání objektů na obrazovce zvětšování, zmenšování, 

posun, identifikace, měření délek a plochy 
o výběry objektů na základě polygonů, obálek (bufferů) 
o automatické zapínání a vypínání objektů v závislosti na měřítku 
o fulltextové vyhledávání v geodatech (parcely, čísla popisná, objekty, …) 
o prostorové dotazy  
o tiskový modul (export do souborů PDF, tisk legendy, definice formátu, tisky v měřítku) 
o pokročilé editační nástroje umožňující uživatelskou tvorbu dat přímo v jednotlivých aplikacích, tj. 

kreslení uživatelské grafiky s možností ukládání 
o editační nástroje musejí v klientském prostředí webového prohlížeče podporovat: 

  přichytávání (snapování) na lomové body editované digitální vrstvy a zvolených 
podkladových digitálních vrstev 

 Kresba bodových prvků, linií a ploch 
 Možnost vložení a editace popisných dat k prvkům 
 Možnost vložení dokumentů ke grafickým prvkům 
 Přebírání grafiky kresleného polygonu z podkladové digitální vrstvy 
 Dynamické zobrazování délky kreslené linie pro přesný zákres objektu 
 Dodatečnou editaci existujících objektů tzn. rozdělení a sloučení polygonu, mazání a 

přidávání lomových bodů, rotaci objektu, vyříznutí z polygonu, přidávání dalších 
polygonů 

o možnost importovat do mapové kompozice digitální výkresy ve formátu DGN minimálně ve verzi 
7 a digitální výkresy ve formátu DXF s možností přichytávání (snapování) na objekty těchto 
výkresů 

o zobrazování atributových dat geodat, 
o zobrazovaní jednoduchých informací v mapě (popis, fotka) pomocí okna map klienta 
o publikace základních podkladových vrstev v rozsahu území ORP (správní hranice, katastrální 

mapa, základní mapa, adresy, základní mapa ČR, letecká mapa) 
o dynamický rozsah poskytovaných dat dle práv uživatelů 
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- webový klient a jeho nadstavbové moduly musí být responsivní (mobilní klient), tj. umožňovat zobrazení 
obsahu na různých platformách včetně mobilních (tablet, chytrý telefon), umožňují dynamické 
zobrazování rastrových dat prostřednictvím pohledových dlaždic a splňovat následující požadavky: 

o služba pro veřejnost/úřad, která umožňuje sbírání prostorových informací v terénu 
o možnost zasílání foto informace pomocí smartphonu, tabletu včetně GPS souřadnic 
o možnost kategorizace požadavku 
o možnost připojení poznámky 
o možnost následného zobrazení v prostředí mapového webového klienta 
o aplikace umožňuje vyfotit objekt, zvolit jeho kategorii (uliční vpusť, výtluk, dopravní značení, 

zeleň, černá skládka….) a připojení textové poznámky 
o Fotografie, GPS souřadnice, kategorie a poznámka je odeslána přímo do databáze geografického 

informačního systému (GIS) a je vizualizována v projektu webového klienta 
o aplikace podporuje základní platformy Android. 

 
 

- nástroje pro správu a administraci uživatelů umožňuje minimálně: 
o variabilní řízení přístupových práv tj. definice různých uživatelských úrovní (rolí) k jednotlivým 

mapovým aplikacím 
o logování přístupu v souladu s GDPR 
o napojení na stávající MS Active Directory  

- zabezpečený přístup k datům min. v úrovni protokolu https 
- otevřené rozhraní pro komunikaci se SW 3. stran, zejména SW aplikace Stavební úřad VITA (např. 

zobrazení databázově vybrané parcely v mapě a to včetně popisných informací z katastru nemovitostí - 
KN, výběr sousedních parcel, apod.) 

- Integrace na data Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), Informačního systému 
základních registrů (ISZR), Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) 

- podpora práce s desktopem GIS software  
 

Nadstavbové moduly (neomezené licence): 

 

- Základ systému, aplikace na práci s daty katastru nemovitostí 
o samostatný modul skládající se z databázové a mapové aplikace 
o komplexní práce s daty ISKN, tj.  

 list vlastnictví 
 informace o parcele, budově, bytových jednotek 
 soupis parcel, budov, bytových jednotek  
 vyhledávání podle parcely, vlastníka, LV (u parcel možnost vyhledávání konkrétní 

parcely, rozsahu parcel od – do nebo více parcel najednou) 
 zobrazení sousedních parcel 

o export sestav do CSV, XLS souborů 
o obousměrná komunikace (do mapy, z mapy) 
o možnost dotazování na parcely, budovy nebo vlastníky a jejich vzájemné vazby 
o možnost přidávat grafické a textové poznámky k parcelám  
o tvorba uživatelských sestav, podpora SQL dotazů 
o napojení na webové služby dálkového přístupu ČÚZK (WSDP ČÚZK), na data v portále Nahlížení 

do KN (ČÚZK), na veřejný dálkový přístup ISKN a RÚIAN (VDP pro ISKN a VDP pro RÚIAN) 
 

- Aplikace na práci s daty registru adres 
o samostatný modul skládající se z databázové a mapové aplikace 
o komplexní práce s daty RÚIAN, tj.  

 správní hranice 
 ulice 
 adresy 
 stavební objekty 
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 volební okrsky 
o fulltextové vyhledávání adres v celém ORP 
o použití chytrých formulářů (doplňování znaků) 
o napojení na VDP (RÚIAN) 
 

- SW pro pasportizaci komunikací a dopravního značení 
o samostatný modul skládající se z databázové a mapové aplikace 
o v souladu se zákonem č.  13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
o vlastní tvorba a editace popisných i grafických údajů přímo ve webovém prohlížeči 
o vizualizace dopravního značení včetně grafické reprezentace (natáčení značení dle reality) 
o možnost vlastní správy číselníků 
o možnost plánování oprav a údržby 
o vizualizace zásahů do komunikací, opravy 
o plán zimní a letní údržby  
o editace dat dle přístupových práv – detailní, možnost udělovat práva samostatně k jednotlivým 

evidovaným typům objektů 
o vytváření předdefinovaných sestav (CSV, XLS soubory) 
o import a export dat ve formátech viz příloha č. 2 smlouvy o dílo 
o možnost nahrání e-příloh (libovolná dokumentace k příslušnému objektu) 
o podpora notifikačních služeb 
 

- SW pro pasportizaci veřejného osvětlení  
o samostatný modul skládající se z databázové a mapové aplikace 
o vlastní tvorba a editace popisných i grafických údajů přímo ve webovém prohlížeči 
o vizualizace sítě veřejného osvětlení  
o možnost vlastní správy číselníků 
o evidence údržby a zásahů 
o editace dat dle přístupových práv – detailní, možnost udělovat práva samostatně k jednotlivým 

evidovaným typům objektů 
o vytváření předdefinovaných sestav (CSV, XLS soubory) 
o import a export dat ve formátech viz příloha č. 2 smlouvy o dílo 
o možnost nahrání e-příloh (libovolná dokumentace k příslušnému objektu) 
o podpora notifikačních služeb 

 
- SW pro pasportizaci zeleně 

o samostatný modul skládající se z databázové a mapové aplikace 
o vlastní tvorba a editace popisných i grafických údajů přímo ve webovém prohlížeči 
o vizualizace ploch zeleně a biologických prvků 
o možnost vlastní správy číselníků 
o možnost plánování oprav a údržby 
o editace dat dle přístupových práv – detailní, možnost udělovat práva samostatně k jednotlivým 

evidovaným typům objektů 
o vytváření předdefinovaných sestav (CSV, XLS soubory) 
o import a export dat ve formátech viz příloha č. 2 smlouvy o dílo 
o možnost nahrání e-příloh (libovolná dokumentace k příslušnému objektu) 
o podpora notifikačních služeb 

- SW pro pasportizaci hřišť a sportovišť 
o Modul pasportu zeleně skládající se z databázové a mapové aplikace 
o vlastní tvorba a editace popisných i grafických údajů přímo ve webovém prohlížeči 
o vizualizace hřišť a jejich vybavení 
o možnost vlastní správy číselníků 
o možnost plánování revizí, oprav a údržby 
o editace dat dle přístupových práv – detailní, možnost udělovat práva samostatně k jednotlivým 

evidovaným typům objektů 
o import a export dat ve formátech viz příloha č. 2 smlouvy o dílo 
o možnost nahrání e-příloh (libovolná dokumentace k příslušnému objektu) 



číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 
Veřejná zakázka: Efektivní řízení města Valašské Meziříčí v samosprávných oblastech – Pořízení softwaru pasportizace           Strana 4/4 

 

o podpora notifikačních služeb 

 
- SW evidence bodů zájmu  

o samostatný modul skládající se z databázové a mapové aplikace 
o vlastní tvorba a editace popisných i grafických údajů ve webovém prohlížeči 
o evidence zájmových bodů, editace a vizualizace 
o možnost vlastní správy číselníků 
o možnost nahrání e-příloh (libovolná dokumentace k příslušnému objektu) 

 
Data: 

- Data katastru nemovitostí 
o V rámci implementace budou importována digitální data katastru nemovitostí od objednatele ve 

standardních formátech vfk (dgn, SHP).  Dodané dílo umožní provádět aktualizaci dat 
automatizovaně uživatelským způsobem nebo bude aktualizace dat zajištěna zhotovitelem 
v rámci technické podpory 4 x ročně v termínech stanovených objednatelem. 

o Data budou k dispozici v rozsahu správního území ORP Valašské Meziříčí 
- Data pasportů 

o Pasport komunikací – objednatel dodá zhotoviteli stávající data pasportu komunikací, která 
budou importována do příslušné aplikace 

o Pasport veřejného osvětlení – objednatel dodá zhotoviteli stávající data pasportu veřejného 
osvětlení, která budou importována do příslušné aplikace 

o Pasport zeleně – objednatel dodá zhotoviteli stávající data pasportu zeleně, která budou 
importována do příslušné aplikace 

o Data bodů zájmu – objednatel bude pořizovat data přímo v aplikaci prostřednictvím editačních 
nástrojů 

o Pasport odpadového hospodářství 
o Data všech pasportů pro provedení jejich importu do databáze GIS budou objednatelem předány 

zhotoviteli ve formátech popsaných v Příloze 2. 
- Digitální mapy 

Dále budou do systému začleněna data importem do databáze: 
o Digitální technická mapa města Valašské Meziříčí (DTMMVM) ve formátu dgn 
o Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje (JDTMZK) ve formátu dgn 
o Ortofotomapa Města Valašské Meziříčí ve formátech JGE, JGW 
o Plán zátopového území ve formátu dgn 

 
Prezentace geodat – mapové aplikace včetně popisných informací KN 

- Odborům úřadu v rozsahu správního území ORP Valašské Meziříčí 
o DKM (grafické i popisné informace KN, čísla popisná) 
o KMD (rastrové mapy KN) 
o DTMMVM (polohopis, výškopis) 
o JDTMZK (polohopis, výškopis) 
o Ortofotomapa 
o Pasporty 
o Plán zátopového území 
 

- Veřejnosti na webu  www.valasskemezirici.cz v rozsahu území Města Valašské Meziříčí  
o Základní mapy – přehledka, názvy ulic 
o Katastrální mapa – hranice parcel, parcelní čísla, využití ploch 
o Ortofotomapa 
o Pasporty 
o Zátopová území – pětiletá, dvacetiletá a stoletá voda 
o Vrstevnice – vrstevnice 20m, vrstevnice 5m, vrstevnice ostatní, koryta toků, skály 
o další podrobnosti  stávajícího Mapového portálu města Valašské Meziříčí na odkazu   
o http://www.valasskemezirici.cz/potrebuji-si-vyridit/ms-901/mapovy-portal/d-7799?p1=17591  


