
Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: 111/2018

se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a. s.
27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel")

se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

47451084
CZ47451084
ČSOB a.s.
8688743/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 9307

(dále jen „poskytovatel")

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Poskytovatel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny
účtu poskytovatele je poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to
kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování softwarových produktů, licencí
a služeb, které jsou předmětem této smlouvy a že neporušuje žádná autorská ani jiná
práva žádné třetí strany.
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6. Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu,
v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující
alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Poskytovatel bere na vědomí,
že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

1. Předmětem smlouvy je pronájem licence aplikace pro vydávání, evidenci a

2.

5.

Moravskoslezského kraje objednatelem a obcemi s rozšířenou působností (dále jen
„aplikace" a „pronájem licence") včetně zprovoznění a provoz aplikace na serverech
dodavatele formou hostovaného řešení. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy.

Součásti předmětu plnění jsou i 2 školení, a to v tomto rozsahu:

» 1 školení administrátorů aplikace a 1 školení uživatelů aplikace;
« každé školení proběhne v rozsahu 4 hodin;
« školení proběhnou v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října

117, 702 18 Ostrava;
* školení se uskuteční v termínech, které budou stanoveny dohodou objednatele a

poskytovatele, ne však později než 3 měsíce po ukončení testovacího provozu;
• organizaci školení zajistí objednatel.

Licencí se rozumí licence ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, tj. oprávnění
k výkonu práva software užít, a to všemi způsoby užití na celém území České
republiky a v časově neomezeném rozsahu. Odměna za poskytnutí licencí
je stanovena v ustanovení čl. IV odst. 1. této smlouvy.

Uživatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnuté plnění sjednanou cenu dle
čl. IV odst. 1. této smlouvy.

Účelem této smlouvy je zajištění vydávání, vedení evidence a správy závazných
stanovisek orgánů územního plánování na území Moravskoslezského kraje
objednatelem a obcemi s rozšířenou působností dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

1. Cena za předmět plnění dle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

a)

Položka

Zprovoznění aplikace na serverech
dodavatele a roční poplatek za pronájem
licence a provoz aplikace na serverech
dodavatele v prvním roce pronájmu.

Cena v Kč
bez DPH

105 000,-

DPH pří
sazbě 21 %

22 050,-

Cena v Kč
včetně DPH

127 050,-
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b)

Položka

Roční poplatek za pronájem licence
a provoz aplikace na serverech dodavatele
v následujících letech „Pronájmu licence".

Cena v Kč
bez DPH

105 000,-

DPH při
sazbě 21 %

22 050,-

Cena v Kč
včetně DPH

127 050,-

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené se splněním jeho
závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. čas a práci technika, školení apod. Cena je
stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je poskytovatel k ceně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny plnění v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v
souladu s platnými právními předpisy.

1. Dodavatel poskytne předmět plnění dle této smlouvy do 30 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smiouvy.

2. Aplikace bude předmětem testovacího provozu, který bude probíhat 30 dní po
poskytnutí předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku. Účelem testovacího provozu je
ověřit funkčnost aplikace v souladu s touto smlouvou. O úspěšném ukončení
testovacího provozu bude vyhotoven akceptační protokol.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Místem plnění je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702
18 Ostrava, budovy sídel orgánů územního plánování "na území Moravskoslezského
kraje a místo provozování aplikace na serverech dodavatele.

1. Cena za zprovoznění aplikace na serverech dodavatele a roční poplatek za pronájem
licence a provoz aplikace na serverech dodavatele v prvním roce pronájmu die čl. IV
odst. 1 písm. a) této smlouvy bude fakturována po předání přístupových odkazů a
práv k aplikaci a podepsání akceptačního protokolu objednatelem dle čl. V odst. 2 této
smiouvy.

2. Roční poplatek za pronájem licence a provoz aplikace na serverech dodavatele
v následujících letech pronájmu licence dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy bude
fakturována jednou ročně, a to vždy nejdříve ve výroční den podpisu této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za předmět plnění dle čl. III této smlouvy budou
faktury, které budou mít náležitosti obecně závaznými právními předpisy (dále jen
„faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro účetní
doklad bude poskytovatel povinen ve fakturách uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj, 111/2018), IČO objednatele,
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b) předmět smlouvy, tj.:

- v případě fakturace dle čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy text „Zprovoznění
aplikace T-WIST Evidence závazných stanovisek na serverech dodavatele a
roční poplatek za pronájem licence a provoz aplikace",

- v případě fakturace dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy text „Roční poplatek
za pronájem licence a provoz aplikace T-WISTEvidence závazných stanovisek,

c) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu
odlišné od čísla účtu uvedeného v čl. I odst. 2, je poskytovatel povinen v souladu
s čl. II. odst 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor informatiky).

4. Povinnost zaplatit cenu za předmět plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy
s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury.
Vrácením vadné faktury poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

7. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dáni z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet poskytovatele
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce,
nebo

b) poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v ínsolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penáte a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti
této daně.

1. Dodavatel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního
vztahu s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a
na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činností
dodavatele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, autorské dílo užít
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ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu
tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

2. Dodavatel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí
činnosti dodavatele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen
„licence") za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí
činnosti dodavatele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve
smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti dodavatele
dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v
neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákona a
autorského zákona. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou
dobu trvání majetkových práv dodavatele k autorskému dílu dle této smlouvy.

3. Licence dle této smlouvy je poskytnuta formou multilicence, tj. právo užití má
objednatel a veškeré orgány územního plánování na území kraje a ostatní
subjekty, u kterých je to pro zajištění provozu „aplikace" v souladu s účelem této
smlouvy nezbytné.

4. Objednatel je oprávněn umožnit přístup k „Aplikaci" neomezenému počtu interních
i externích uživatelů včetně veřejnosti prostřednictvím sítě Internet.

5. Autorské právo, jakož i další práva duševního vlastnictví vztahující se k „Aplikaci"
nadále náleží dodavateli a nejsou touto smlouvou nijak dotčena.

6. Objednateli nevznikají žádná vlastnická práva k „Aplikaci".

1. Technická podpora bude vykonávaná po celou dobu trvání pronájmu licence průběžně
v rozsahu stanoveném tímto článkem.

2. Dodavatel zabezpečí vzdálenou podporu a konzultace při užívání aplikace
prostřednictvím zřízení služeb:

- Helpdesk na webové adrese https://helpdesk.tmapy.cz jako primárního kontaktu
při řešení technických problémů a požadavků spojených s užíváním aplikace a

- hot-line, kterou bude udržovat dostupnou v pracovních dnech a časech, tj. mezi
8:00 a 17:00 hod. a bude poskytována prostřednictvím telefonu na tel. čísle
+420 498 511111 nebo e-mailu na adrese info@tmapy.cz

3. Dodavatel bude provádět technologické zásahy nezbytné pro zabezpečení
bezporuchového a bezpečného provozování hostovaného řešení a jeho údržbu v
souladu s platnou legislativou s výjimkou dalších individuálních úprav a vývoje řešení,
který bude prováděn na základě samostatných smluvních ujednání.

4. Dodavatel bude zálohovat data, která byla poskytnuta objednatelem a uložena na
serverech dodavatele tak, aby nedošlo k jejich ztrátě či znehodnocení. V případě
požadavku objednatele je dodavatel povinen objednateli předat nejaktuálnější verzi
těchto dat.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost potřebnou k
provádění technické podpory podle této smlouvy.

6. Objednatel zajistí nahlášení poruchy dodavateli prostřednictvím dohodnutých
komunikačních kanálů, především pak prostřednictvím Helpdesku dodavatele. V
hlášení závady musejí být uvedeny všechny informace potřebné pro adekvátní reakci
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ze strany dodavatele, tj. především popis závady a kontakt na osobu objednatele,
která podá bližší informace, budou-li potřeba, a kontakt na osobu, která závadu
ohlásila.

7. Dodavatel se zavazuje po doručení oznámení o závadě zahájit práce na odstranění
závady a závadu odstranit ve lhůtách podle následující tabulky. Do lhůt se
započítávají pouze hodiny v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod

Lhůta pro zahájení prací na řešení
problému (reakční lnuta)

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
9 pracovních hodin po obdržení oznámení
nebo ve lhůtě dohodnuté oběma stranami

Provizorní vyřešení problému -
zabezpečení náhradního řešení
v případě nefunkčnosti aplikace
včetně možného zpřístupnění aplikace
na nové IP adrese

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
27 pracovních hodin po obdržení oznámení
nebo ve lhůtě dohodnuté oběma stranami

Kompletní vyřešení problému - úplné
obnovení aplikace do plně funkčního
stavu

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
48 pracovních hodin po obdržení oznámení
nebo ve lhůtě dohodnuté oběma stranami

Není-li dohodnuto jinak, je dodavatel povinen informovat objednatele prokazatelným
způsobem o zahájení prací na odstranění závady, a to nejdéle do lhůty pro zahájení
prací na řešení požadavku.

Dodavatel je povinen po odsouhlasení oběma smluvními stranami respektovat pokyny
a připomínky objednatele ke způsobu provádění služeb.

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Dodavatel odpovídá objednateli za škody, které objednateli dodavatel způsobí
porušením povinností stanovených touto smlouvou.

3. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo neadekvátním užitím
aplikace.

4. V případě nedostupnosti technické podpory ve stanovené době dle či. VIII této
smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a
to za každý zjištěný případ.

5. V případě nedodržení lhůty dle čl. V odst. 1 této smlouvy, je dodavatel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den
prodlení.

6. V případě nedodržení lhůt dle tabulky uvedené v čl. Vlil odst. 7 této smlouvy je
dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 KČ, a to za každý
i započatý den prodlení.

7. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení dle odst. 4, 5 a 6 tohoto článku vzniklo
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat
Dodavatel rovněž není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

8. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé smluvní straně škoda. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
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případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní
pokuty v plné výši.

10. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut.

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel podstatným způsobem
své smluvní povinnosti a dodavatel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou
(písemnou) upozorněn. Dodavateli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady
prokazatelně spojené s dosud poskytnutým plněním, mimo nákladů spojených s
odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel má také právo písemně vypovědět smlouvu bez udání důvodu.
Výpověď smiouvy bez udání důvodu musí být dodavateli doručena písemnou
formou. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu 3 měsíců a začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy dodavateli
doručena. Dodavatel má za dobu výpovědní lhůty nárok na úhradu poskytnutého
plnění v poměrné výši odpovídající době od konce posledního uhrazeného období
provozu aplikace do konce výpovědní lhůty. Tato částka bude fakturována
nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení výpovědní lhůty.

3. Dodavatel může jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v
prodlení s úhradou finančních částek die této smlouvy po dobu delší než 50 dnů a
ani po písemném upozornění dodavatele nebyla bezodkladně sjednána náprava.
Odstoupením dodavatele od smlouvy není dotknuté jeho právo na úhradu účelně
vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud vykonanými pracemi,
kromě nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že poskytovatel je v úpadku
ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na
právní moc tohoto rozhodnutí);

b. podá-li poskytovatel sám na sebe insolvenční návrh.

5. Pokud dojde k ukončení smlouvy kteroukoli stranou a z jakéhokoli důvodu, je
dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od data ukončení smlouvy
odevzdat objednateli všechna data objednatele, která byla fyzicky umístěna na
serveru dodavatele. O předání dat bude vyhotoven předávací protokol podepsaný
oběma smluvními stranami.

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" die § 2002
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

1. Tato smiouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní
straně, nestanoví li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smiuv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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smluv), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě,
srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že
se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění
v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj. Smlouva bude zveřejněna po
anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. Tato smlouva je
vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a
poskytovatel jedno vyhotovení.

5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy;
k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity.
Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Technická specifikace.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 45/3916 ze dne 28. 8. 2018.

V Ostravě dne: V Hradci Králové dne:

Špitálská 150 (1)

1
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Příloha č. 1 - Technická specifikace

Požadovaná aplikace musí umožnit (zabezpečit) přehlednou tvorbu, správu a evidenci
závazných stanovisek, aby v maximální míře usnadnila výše uvedené činnosti, které jsou
kladeny na úřady územního plánování dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednoduchá, srozumitelná a přehledná práce s aplikací

Webová aplikace, plné ovládání aplikace, jak z hlediska uživatele, tak i správce
probíhá prostřednictvím tenkého klienta (běžně užívaných webových prohlížečů)

Přístup k aplikaci je realizován prostřednictvím sítě Internet

Databázová evidence závazných stanovisek propojená s jejich lokalizací v mapě

Možnost vkládat k jednotlivým závazným stanoviskům elektronické přílohy

Možnost editace (tvorby) obsahu závazného stanoviska přímo v aplikaci

Možnost kopírovat texty (obsah jednotlivých formulářových polí) při tvorbě
závazného stanoviska z jiných stanovisek, uložených v databázi

Možnost filtrování údajů v databázové části

Možnost prohlížení databázové i mapové informace vybraného závazného stanoviska
současně (v jednom okně aplikace)

Sdílení informací napříč organizací (mezi dotčenými odbory)

Upozornění na vypršení platnosti závazného stanoviska

Aplikace musí obsahovat minimálně tyto položky:

• Evidenční kód (spisová značka, číslo jednací)

® Údaje o žadateli/investorovi (jméno, příjmení, organizace)

9 Název záměru

• Typ stavebního řízení (výběr hodnoty z uživatelsky definovaného číselníku)

» Rozsah dotčeného území (plocha)

• Přípustnost záměru (výběr hodnoty ANO/NE z číselníku)

o Datum vydání

• Datum platnosti

• Rozhodnutí stavebního úřadu

* Nepozbývá platnosti (výběr hodnoty ANO/NE z číselníku, dle § 96b odst. 8
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů)
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» Automatická lokalizace záměru (generování dotčených katastrálních území/
parcel/obcí (městských částí)

« Příloha

» Poznámka

Zákres záměru pro každé závazné stanovisko (plocha)

Každý zákres musí splňovat základní topologická pravidla GIS

Možnost zadávání plochy záměru formou „multiplochy"

Každý zákres záměru je propojen na databázový záznam

Evidovaná stanoviska jsou barevně vizualizována podle hodnoty vybraných atributů:

o Souhlasné závazné stanovisko

o Nesouhlasné závazné stanovisko

o Závazné stanovisko nepozbývající platnost

o Závazné stanovisko po uplynutí platnosti

Zobrazení seznamu evidovaných stanovisek

Jednoduchý výběr - vyhledávání podle základních atributů

Podrobný výběr - vyhledávání podle všech atributů

Založení nového záznamu (pouze v odpovídajícím území podle správní příslušnosti
uživatele)

Správa číselníků

Export databázové části v souborovém systému (ve formátu DBF, který lze číst
v prostředí Microsoft Excel)

Export grafické častí v souborovém systému (ve formátu SHP)

Export elektronických dokumentů připojených k záznamům (s identifikací závazného
stanoviska, ke kterému byly připojeny)

Nápověda k ovládání aplikace

Současné zobrazení mapové časti s náhledem popisných informací a funkcí pro
editaci údajů k vybranému závaznému stanovisku v popisné části v jednom okně

Víceuživatelský přístup - možnost práce a využívání všech funkcí v aplikaci (např.
vytváření, editace, prohlížení závazných stanovisek) více uživateli současně.

Vložení libovolných dokumentů (vlastní text stanoviska, fotodokumentaci, výkres,
atd.) v elektronické podobě

Zobrazení lokalizace stanoviska (záměru) v mapové části

Přehledný náhled informací o stanovisku

Editace záznamu stanoviska

Sledování historie editace stanoviska

Smazání stanoviska

Zakreslení lokalizace stanoviska v mapě
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Zákres záměru (plochy) s možností standardních editačních nástrojů (uchopovací
režim, uzavření plochy, apod.)

Možnost zakreslení plochy pomocí zadávaní parcelních čísel.

Možnost současné editaci popisných i polohopisných údajů (geometrie plochy)
v jednom okně.

Vyplnění údajů v popisné části automaticky na základě zákresu záměru (lokalizace-
čísla parcel, katastrální území)

Zapnutí/vypnutí zobrazení jednotlivých mapových podkladů

Ovládání zobrazení na mapě (zoom, posun apod.)

Katastrální mapa, zajistí dodavatel včetně aktualizace 12x ročně

Územní identifikace (aktuální data z RÚIAN: správní hranice, adresní místa, ulice,
stavební objekty), využití ArcGIS Server služby objednatele nebo zajistí dodavatel

Základní mapa (ČÚZK), zajistí dodavatel

Letecké snímky, využití ArcGIS Server služeb objednatele nebo zajistí dodavatel

Aplikace obsahuje modul pro správu uživatelů, který umožňuje:

• Řízení uživatelských účtů a nastavování přístupových práv objednatelem na serveru
dodavatele

• Rozdělení uživatelů do skupin podle jejich správní působnosti

• Omezení přístupu jednotlivých uživatelů k údajům pouze v rozsahu jejich správní
působnosti

» Definování administrátora pro každou skupinu uživatelů, který má možnost
spravovat účty uživatelů v rámci své skupiny (vytvářet, editovat, mazat)

® Definování administrátora, který má možnost spravovat všechny účty v aplikaci
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