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Oblasti nových trendů

 Online kontrola aktualizačních souborů

 XML „univerzální“ výměnný formát

 OMPS

 Podklady pro pasporty

 Inventarizace RÚIAN



Online kontrola aktualizačních souborů

 Služba pro zpracovatele aktualizačních dat (Geodety)

 Online služba s okamžitou odezvou

 Kontrola vyhotovených aktualizačních souborů

 Urychlení akceptace zakázek

 Princip kontroly



Online kontrola aktualizačních souborů



XML výměnný formát

 Nový formát výměny dat DTM

 Poptávka po univerzálním formátu aktualizačních dat

 Výdej a zpětný příjem dat geodetických zakázek – alternativa k DGN

 Kompletní výdeje dat DTM (obce, správci TI, DI…)

 Řešeno v širším kruhu – kraje, dodavatelé geodetických SW, akademická sféra...



OMPS

 Objektová mapa povrchové situace = polygonová mapa uspořádání území

 Definované sledované objekty (plochy)

 Odvozována z ÚMPS
 garantovaná data velkého měřítka

 charakteristika prostorové přesnosti objektů



OMPS



OMPS



OMPS vs. KM



OMPS – podklad pro pasporty

 Podklad pro zakládání, vedení pasportů

 Inventarizace pasportních evidencí

 Reálné informace o poloze a rozsahu ploch

 Konkrétní druhy ploch

 Pasporty komunikací, zeleně, dopravního značení, VO…



OMPS – podklad pro pasporty

Plochy komunikací Zeleň



OMPS - využití

 Řešení majetkoprávních vztahů

 Rozhodovací procesy veřejné správy

 Podklad pro inventarizaci pasportů

 Projekční činnosti

 Podklad pro inventarizaci RÚIAN

 Referenční mapový podklad



Inventarizace RÚIAN

 Služba pro obce

 Automatický proces

 Identifikace nevalidních záznamů

 Výpis chyb



Inventarizace RÚIAN

 Externí kontroly vůči objektům OMPS

 Kontrola adresních míst RÚIAN

 Kontrola definičních bodů stavebních objektů RÚIAN

 Definované kontroly  ->  Vyhodnocení  ->  Příznak chyby  ->  Zápis



Inventarizace RÚIAN



Shrnutí

 Vývoj projektů DTM

 Poptávky po nových službách a nástrojích

 Zpřístupnění projektů DTM širšímu okruhu uživatelů

 Osvěta veřejnosti o projektech DTM

 Služby pro občana



Služby pro občana

 Mám plot na svém pozemku?

 Mohu kopnout do země, aniž bych narazil na elektrické vedení?

 Je v daném území možnost připojení k inženýrským sítím? Jak daleko?

 Dostane se mi do domu velká voda?

 Technická mapa umí odpovědět
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