
Informace o poskytování zákresu inženýrských sítí v  digitální podob ě 
 

 
Z důvodu častých dotazů ohledně žádostí o poskytnutí zákresu inženýrských sítí ve správě obchodní 
firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. v digitální podobě Vám sdělujeme následující 
informace.  
 
Podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) § 161, vedeme evidenci o technické infrastruktuře a na žádost sdělujeme ve lhůtě do 
30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou 
činnost a provedení stavby.  Tyto údaje sdělujeme pomocí Vyjadřovací služby ve formátu PDF na 
internetové adrese http://portal.vak.cz/vfe/. 
 
Zákresy inženýrských sítí v digitální podobě poskytujeme příslušné obci s rozšířenou působností 
pro pořízení územně analytických podkladů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 27, odst. 3. Celková aktualizace těchto dat probíhá 
jednou za dva roky. 

Na základě smluvních vztahů uzavřených mezi příslušnými městy a správci inženýrských sítí 
předáváme data do digitálně technických map měst (dále DTMM) a to pouze pro interní potřebu 
smluvních stran.  Po uzavření DTMM následuje vyhlášení obecně závazné vyhlášky, kde je uvedena 
ohlašovací povinnost změn údajů v evidenci formou výsledků geodetického zaměření.  
Díky DTMM získáváme aktuální sítě ostatních správců inženýrských sítí a aktuální účelovou mapu 
povrchové situace. Aktualizace těchto dat probíhá dvakrát ročně. 
 
V ostatních případech je poskytování zákresů inženýrských sítí v digitální podobě nad rámec našich 
povinností. Vzhledem k tomu, že pořizování, aktualizace a správa dat se zákresy inženýrských sítí 
je finančně nesmírně náročná záležitost, poskytování těchto dat je zpoplatněno.      

Objevují se případy, kdy nás obec jako akcionář žádá o data s průběhem inženýrských sítí do svých 
informačních systémů za účelem vystavení těchto dat na internetu pro veřejnost.  Data s průběhem 
inženýrských sítí považujeme za naše duševní vlastnictví a know-how.  Chráníme majetek akcionářů 
právě tím, že cenná data pro účely vystavení na internetu pro veřejnost bez užitku neposkytujeme. 
Také se snažíme předejít  použití neaktuálních dat, která bychom jednorázově poskytli  a u kterých by 
nebyla  zajištěna jejich další systémová aktualizace.  Pokud veřejnost potřebuje informace o průběhu 
inženýrských sítí v naší správě, ať se obrátí na nás, tedy na správce těchto inženýrských sítí. 
 
  

    V Jablonném nad Orlicí, dne 21.7.2014    Ing. Lubomír Fiedler 

            výrobně-technický náměstek 

 

 

 

  

 

 
 
   
 
 
 
 


