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Souhrn problematiky

GisOnline.cz  je  chytrá  mapová  aplikace,  která  pomáhá  obcím  spravovat  majetek,  vést  nutnou
dokumentaci i řídit procesy efektivně a z jedné platformy.  Tento geoportál je vytvořen s ohledem na
konkrétní  požadavky  místních  samospráv,  obecních  a  městských  úřadů  a  jejich  odborů  (stavební,
majetkový, investiční, odbor životního prostředí, plánování).

Základní mapová aplikace pro obecní i  městskou samosprávu je naplněna sadou přehledných a užitečných
mapových  vrstev.  TopGis  poskytuje  v  ceně  geoportálu  aktualizovanou  ortofotomapu,  topografickou  mapu  a
základní mapu. Ze státních registrů pochází katastrální mapa ČUZK a data z RUIAN jako budovy a pozemky
dle druhu, využití i bonity, přehled pozemků obce, či věcná břemena. Dle požadavků a lokálních možností
jsou zpřístupňována otevřená mapová data (např. LPIS, lesy, záplavová území, geologická data, či veřejná data
krajských úřadů z WMS). Samozřejmostí jsou adresní místa, včetně vyhledávání.

Webovou mapovou aplikaci GisOnline.cz lze naplnit i převzatými podklady obce, města, či podklady z dříve
používaných GIS systémů. Veškerá uložená data jsou navzájem propojitelná. Mapová aplikace pak nabízí možnost
vyhledávat  napříč  všemi  prvky  dle  společného evidovaného parametru  (např.  datum vzniku,  opravy,  vlastník,
poplatník, správce, barva, apod). Díky této možnosti má uživatel komplexní přehled a zároveň dochází k výrazné
úspoře času a financí. Data již není třeba zadávat a spravovat duplicitně. Současně se otevírají zcela nové možnosti a
pohledy na využití informací akumulovaných v jedné mapové aplikaci.

V praxi se vám geoportál obce či města bude hodit obzvlášť v následujících případech:

práce s katastrem nemovitostí,
prohlížení změn území obce či města,
inženýrské sítě v mapové aplikaci,
územní plán a druhy pozemků,
zobrazení pasportů a vedení evidence majetku v mapové aplikaci.

Přílohy
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