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SCHÉMA aplikace ObčanServer 2
Odkaz na stránky fy DIGIS
Odkaz na stránky Obce

NÁSTROJE PRO PRÁCI S MAPOU
po najetí kurzorem na nástroje se zobrazí
popis jeho funkce
MĚŘENÍ - nástroje pro měření vzdáleností a ploch
VYHLEDÁVÁNÍ – vyhledávání parcel, budov a katastrálního území
VÝBĚR MAPY PRO ZOBRAZENÍ

Zdroj a datum zobrazovaných dat

MENU aplikace Nápověda, Aktuality
PŘEHLEDKA - klikem
myší se zobrazí okno
přehledky

LEGENDA - klikem
myší se zobrazí okno
s legendou
VRSTVY – klikem
myší se zobrazí
seznam vrstev
mapové kompozice

MĚŘÍTKO
číselné i grafické

MENU aplikace
Schéma aplikace, popis funkcí
Seznam vložených mapových kompozic a další
aktuality v aplikaci
Informace o aplikaci, systémové požadavky aplikace
V MENU mohou být další potřebné odkazy.

Zpět na Obsah

Mapové kompozice
Klikem na volbu MAPY se objeví okno s výběrem map dané obce.

Mapu vybereme kliknutím na náhled, vybraná mapa se zobrazí v mapovém okně.

Příklady mapových kompozic:
Katastrální mapa
- zobrazuje průběh parcel katastru nemovitostí (případně parcel zjednodušené
evidence) s vyznačením budov, s čísly parcel a budov. Převzato z ČUZK (aktuálnost
dat je uvedena v dolní části aplikace vlevo)
- v záložce VRSTVY je možno měnit zobrazení vrstev nad katastrální mapou (např.
zobrazení parcel podle druhu pozemku nebo zobrazení leteckého snímku).

Územní plán
- zobrazuje platný územní plán obce - hlavní výkres nebo poslední změnu územního
plánu (rastrová data). Podkladová data poskytují obcím různí zpracovatelé
(zpracovatel a aktuálnost dat je uvedena v dolní části aplikace vlevo)
- legendu k rastru lze zobrazit v záložce VRSTVY, v informaci u názvu vrstvy
- v záložce VRSTVY je možno přidat parcelní kresbu nebo zobrazit další výkresy
územního plánu

Funkční plochy
- základní funkční plochy Územně plánovací dokumentace (vektorová data)
- jedná se o plochy regulativů (podmínek) využití území
- možnost otevření dokumentu k regulativu pomocí nástroje Informace o objektu
nebo Dokument k objektu
- v záložce VRSTVY je možno přidat parcelní kresbu

Letecký snímek
- barevný letecký snímek neboli ortofotomapa představuje reálné zobrazení povrchu
v čase snímkování
- v názvu je uveden rok snímkování
- v záložce VRSTVY je možno přidat parcelní kresbu

Pasport hřbitova
- Geodetické zaměření polohopisu hřbitova (bodové, liniové a plošné objekty).
- možnost vyhledávání podle čísla hrobu/hrobového místa.

Císařské otisky
- zobrazení rastru císařských otisků stabilního katastru
- v záložce VRSTVY je možno přidat data katastru nemovitostí
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NÁSTROJE pro práci s mapou
Posun mapy - tažením myši se posune mapa bez změny měřítka
Přiblížení - tažením myši se vyznačí oblast pro přiblížení
Oddálení - tažením myši se vyznačí oblast pro oddálení
Předchozí výřez - vrátí se předchozí zobrazený výřez
Celý rozsah - nastaví se zobrazení na celý rozsah mapové kompozice

Informace o objektech ve vrstvách
Dokument k objektu - otevře existující dokument k objektům v místě kliknutí

Odkaz na ČÚZK - otevře stránku Nahlížení do ČÚZK s aktuálními informacemi
Souřadnice - zjištění souřadnic bodu v mapě
Tisk - vytvoření předefinovaného tiskového výstupu
Export mapy nebo legendy do PNG
Popisky v mapě - zapnutí a vypnutí popisků
vybraný nástroj je zvýrazněný

Zpět na Obsah

Informace o objektech ve vrstvách
Pomocí tohoto nástroje můžeme získat informace o prvcích v místě kurzoru, tzv. průřez zobrazenými
vrstvami. Kliknutím do mapy se otevře okno s informacemi o objektech ve všech vrstvách v místě kliknutí.

Klikem na lištu s názvem vrstvy se
rozbalí informace o objektu v dané
vrstvě.

U parcel katastru nemovitostí se tlačítkem dostaneme
na stránky ČUZK, kde nalezneme podrobné informace
o parcele.

Zpět na Nástroje mapy
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Dokument k objektu
Pokud existují k objektům v mapě nějaké dokumenty (např. fotografie, dokumenty, obrázky), lze je pomocí
tohoto nástroje zobrazit. Kliknutím na objekt v mapě se otevře okno s přiloženým dokumentem.
-

u mapy funkčních ploch se kliknutím do mapy otevře příslušný regulativ dané plochy.

-

u pasportu hřbitova se otevře fotografie vybraného hrobu.

Zpět na Nástroje mapy
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Odkaz na ČÚZK
U parcel katastru nemovitostí si můžeme pomocí tohoto nástroje ověřit aktuálnost informací přímo na
stránkách ČUZK. Kliknutím na parcelu se otevře nová záložka internetového prohlížeče - Veřejný dálkový
přístup s detailními informacemi o parcele.

Zpět na Nástroje mapy

Zpět na Obsah

Souřadnice
Tímto nástrojem můžeme zobrazit souřadnice daného bodu v mapě nebo naopak pokud souřadnice
známe, toto místo vyhledat a zobrazit.
Kliknutím na nástroj se otevře okno „Souřadnice bodu v mapě“. Okno obsahuje dvě záložky:
- Z mapy – zobrazí souřadnice v místě kliknutí do mapy.
- Do mapy – vyhledá a vyznačí bod v mapě podle zadaných souřadnic.

Zpět na Nástroje mapy
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Tisk
Vybráním nástroje „Tisk“ se zobrazí náhled stránky určené k tisku. Velikost mapy závisí na velikosti
mapového okna na monitoru. V náhledu je možno nastavit orientaci a velikost stránky, vybrat do tisku
zobrazení legendy, vytvořit nadpis a popisek.
Nástroje pro tisk

Zpět na Nástroje mapy
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Nástroje pro tisk
Volba stránky na výšku nebo na šířku pro náhled
Upozornění: Volba stránky je jen pro dané zobrazení – náhled. Na samotný tisk je třeba
upravit Vlastnosti tiskárny pro tisk. (ikona Tisk – Vlastnosti – stránka na šířku).
Internetové prohlížeče obecně jsou nastaveny tak, aby automaticky neměnily
nastavení systému a vlastních aplikací na Vašem PC, tzn. i nastavení tiskárny.

Změna velikosti stránky
Zapnutí nebo vypnutí mapy
Zapnutí nebo vypnutí legendy
Zapnutí nebo vypnutí nadpisu – můžeme vepsat nadpis nad mapu
Zapnutí nebo vypnutí popisku – můžeme vepsat popisek pod mapu
Tisk - otevře okno nastavení tiskárny – zvolíme tiskárnu, orientaci papíru (viz Upozornění
výše), barvu příp. jiné vlastnosti tisku podle možností dané tiskárny
Zavřít – zavře náhled a vrátí se do programu

Zpět na Nástroje mapy
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Export mapy nebo legendy do PNG
Export mapy s poměrným měřítkem nebo legendy do souboru typu PNG. Mapa se uloží jako obrázek, který
je možné vložit jako přílohu do dokumentu nebo rovnou vytisknout přes prohlížeč obrázků.

Zpět na Nástroje mapy
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Popisky v mapě
U každé mapové vrstvy je přednastaveno jaké popisy se mají zobrazovat a mohou se zapínat či vypínat
podle potřeby.

Popisky je možno zapínat a
vypínat jednotlivě kliknutím na
zatržítko u konkrétního popisku.

Nebo se mohou všechny popisky
zapínat či vypínat najednou
stiskem tlačítka „Zobrazit
popisky“ či „Skrýt popisky“.

Zpět na Nástroje mapy
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VYHLEDÁVÁNÍ objektů v mapě
V každé vybrané mapě můžeme vyhledávat parcely podle čísla, budovu podle čísla, katastrální území
(v případě, že je jich více).

Vyhledání parcel
Kliknutím na ikonu se otevře okno pro vyhledávání parcely.

Pokud známe celé číslo parcely, vepíšeme jej do pole
„Číslo parcely“ a případně určíme katastrální území
(pokud je jich více – vybereme z nabídky).

Stiskem tlačítka „Zobrazit“ se zobrazí informace o konkrétní parcele, parcela se vyžlutí a přiblíží v mapě.

Pokud neznáme celé číslo parcely (jen kmenové číslo bez poddělení), vepíšeme neúplné číslo a po stisknutí
tlačítka „Zobrazit“ se vypíše seznam existujících parcel (lišících se poddělením – číslem za lomítkem).

Ze seznamu si vybereme hledanou parcelu (označíme myší řádek) a stisknutím tlačítka „Zvětšit na vybrané“
se v mapě přiblíží a vyžlutí vybraná parcela. Pro podrobnou informaci o parcele použijeme tlačítko „Odkaz
na ČUZK“.

Zpět na Vyhledávání
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V nové záložce prohlížeče se objeví aktuální výpis informace o parcele přímo ze stránek ČÚZK.

Vyhledání budov
Kliknutím na ikonu se otevře okno pro vyhledávání budovy.

Vepíšeme číslo budovy do pole „Číslo
budovy“ a případně určíme část obce (pokud
je více).

Stiskem tlačítka „Zobrazit“ se zobrazí informace o konkrétní budově, budova se vyžlutí a přiblíží v mapě.

Zpět na Vyhledávání
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Pokud zadáme číslo budovy, které není jedinečné, vypíše se seznam existujících budov. Budovy jsou
stejného čísla, ale liší se typem budovy.

Ze seznamu si vybereme hledanou budovu (označíme myší řádek) a stisknutím tlačítka „Zvětšit na vybrané“
se v mapě přiblíží a vyžlutí vybraná budova.

Zpět na Vyhledávání
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Vyhledání Katastrálního území
Kliknutím na ikonu se otevře okno pro vyhledání Katastrálního území.

Ze seznamu vybereme hledané Katastrální
území a stisknutím tlačítka „Zobrazit“ se mapa
přiblíží na vybrané Katastrální území.

Vyhledání hrobových míst
V pasportu hřbitova je možno vyhledávat hrobová místa. Kliknutím na ikonu se otevře okno vyhledávání.

Ze seznamu vybereme hřbitov (pokud je více) a zadáme
číslo hrobového místa. Stiskem tlačítka „Zobrazit“ se
zobrazí informace o hrobovém místě a mapa se přiblíží na
vybrané hrobové místo.

Zpět na Vyhledávání
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Kliknutím na odkaz se otevře okno s fotografií hrobového místa.

Zpět na Vyhledávání
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MĚŘENÍ v mapě

Měření vzdálenosti
Měření ploch
Úprava objektů měření
Výběr objektů měření
Smazání objektu měření

Měření vzdálenosti
Klikáním myší (levým tlačítkem) se zakreslí lomové body měřené linie. Linii ukončíme dvojklikem nebo
pravým tlačítkem myši (volba Dokončit kresbu). Do mapy se vepíše délka jednotlivých úseků i celková délka
nakreslené linie. Měřené linie se zobrazí v tisku i exportu mapy.

Zpět na Obsah

Měření ploch
Klikáním myší (levým tlačítkem) se zakreslí vrcholy měřené plochy. Plochu ukončíme dvojklikem nebo
pravým tlačítkem myši (volba Dokončit kresbu). Do mapy se vepíše obsah polygonu. Měřené plochy se
zobrazí v tisku i exportu mapy.

Úprava objektů měření
Výběrem nástroje se vyznačí lomové body linií nebo vrcholy polygonů. Vybráním bodu a tažením myší se
stisknutým levým tlačítkem lze body přemístit a tím opravit objekt měření, dvojklikem lze body odstranit,
klikem a tažením myši vytvořit nové.

Zpět na Měření
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Výběr objektů měření
Používá se v případě, že máme více měřených objektů a některé z nich chceme smazat.
Objekty můžeme vybrat tažením myší nebo můžeme použít klávesu CTRL a klikáním myší vybereme
potřebné objekty pro smazání. Vybrané objekty se vyžlutí a nástrojem „Guma“
je můžeme smazat.

Smazání objektu měření
Použitím tohoto nástroje se smažou všechny nebo předem vybrané objekty měření.

Zpět na Měření
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PŘEHLEDKA
Přehledka ukazuje umístění aktuálního zobrazení v celém rozsahu mapové kompozice a nabízí možnost
rychlého přesunu v mapě kliknutím nebo výřezem v přehledce.

Kliknutím se zobrazí či
skryje okno přehledky

Zpět na Obsah

LEGENDA
Legenda vysvětluje význam symbolů použitých v mapě.

Kliknutím se zobrazí či
skryje okno legendy

Táhnutím za rožek lze
měnit velikost okna

Zpět na Obsah

VRSTVY
V záložce „Vrstvy“ je uveden seznam všech vrstev, které je možno zobrazit v rámci zvolené mapové
kompozice.
Zobrazení vrstvy a popisku
v mapě se provede zatržením

Kliknutím se zobrazí či
skryje okno s vrstvami

Kliknutím na ikonu se
otevře okno s informacemi
o datech nebo legendou
k rastrovým vrstvám

Táhnutím za rožek lze
měnit velikost okna

Zpět na Obsah

