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HKM  a  DaG

1. co je Hybridní Katastrální Mapa1.    co je  Hybridní Katastrální Mapa
_________________________________________________________

2.    popis systému  DaG
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1.   CO  JE  HKM 

1 1 nástroj na sjednocení katastrálních map1.1    nástroj na sjednocení katastrálních map 
• různých měřítek
• typů ( t é di itál í)• typů (rastrové a digitální)
• různých typů evidencí 

(katastr nemovitostí bývalý pozemkový katastr )(katastr nemovitostí, bývalý pozemkový katastr,…)

1 2 á t j id tifik i l t i ký h t hů1.2    nástroj na identifikaci vlastnických vztahů 
podle dřívějších evidencí
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1.1   POSTUP DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP 
JE POMALÝ – stav k IV.Q.2007Q
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1.2  SCHÉMA KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ S 
NEDOŘEŠENÝMI VLASTNICKÝMI VZTAHY
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2. SYSTÉM  DAG 
je internetový 

interaktivní prohlížeč pro práciinteraktivní prohlížeč pro práci 
s grafickými a textovými daty katastru 
nemovitostí a dalšími datynemovitostí a dalšími daty,

pracuje s logicky uspořádanými daty Hybridnípracuje s logicky uspořádanými daty Hybridní 
katastrální mapy,

nabízí jednoduché intuitivní pracovní nástroje,

ž d j t ě ži t l žád ý iál ínevyžaduje na straně uživatele žádný speciální 
programové vybavení.
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OBSAH  SYSTÉMU DaG                                              struktura vrstev
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OBSAH  SYSTÉMU DaG                                                            okresy / ORP



OBSAH  SYSTÉMU DaG                                                             správní obce



OBSAH  SYSTÉMU DaG         obce / katastrální území / typy katastr. map



OBSAH  SYSTÉMU DaG                                                          ortofotomapa



OBSAH  SYSTÉMU DaG                                                             územní plán



VYHLEDÁNÍ  V  SYSTÉMU

MOŽNOSTI :
podle parcelního 

čísla
podle listu 
vlastnictví
podle kulturypodle výměryvýběr kombinací  

předchozích 
k ité ií

MOŽNOSTI :

kritérií
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DaG – ukázka                                                vyhledání katastrálního území



DaG – ukázka                                           vyhledání podle parcelního čísla



DaG – ukázka                                           vyhledání podle parcelního čísla



DaG – ukázka                               identifikace vlastníka vyhledané parcely



HKM  a  DaG  
___________________________________________________________

Využití ve státní správě :Využití ve státní správě :

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo životního prostředí

Pozemkový fond ČR    (viz. předchozí ukázka)

___________________________________________________________

Systém využívají i obce pro identifikaci a 
správu obecního majetku.
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DaG – ukázka                                                evidence majetku obce


