
HROMADNÉ OSLOVENÍ SÍŤAŘŮ V LITOMĚŘICÍCH

elektronizace stavebního řízení v praxi



Co je UtilityReport?

Webová aplikace / elektronický formulář

• Pro širokou veřejnost i profesionální stavebníky

Zjednodušuje proces vyjádření k existenci inženýrských sítí

• Na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného úřadu

Přístup ke službě

• Veřejný přístup – z webu měst / krajů – pro širokou veřejnost

• Registrovaní uživatelé – z portálu MAWIS – pro profesionální stavebníky

• Občané ČR – z Portálu občana – pro uživatele s elektronickou identitou

Podpora veřejné správy

• Pokrytí na území více než 500 měst / 7 krajů a hlavní město Praha



Detail pokrytí ORP Litoměřice



Pokrytí / podpora samosprávy



Statistiky využití
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Rozhraní na unikátní portály síťařů



UtilityReport jako první komerční služba 

na Portálu občana (pilot v rámci kraje Vysočina)



Jak to funguje?

žadatel/stavebník žádá a nepotřebuje 

zjišťovat, koho jak oslovit

správce inženýrských sítí dostává 

strukturovanou žádost

město / kraj podporuje využití 

podatelny širokou veřejností

Převzetí údajů

o uživateli



Integrace na portál občana



Integrace na Portál občana

MOJE DOKLADY

• občanský průkaz

• řidičský průkaz

• cestovní pas

• …

MOJE SLUŽBY

• Portál ČSSZ

• Žádost o vyjádření 

k existenci technické 

infrastruktury

• Katastr nemovitostí

• …





Data pro výběr dotčených síťařů

Registr subjektů technické infrastruktury (a jeho editoři)

• Vlastníci/provozovatelé technické infrastruktury

• Stavební úřady

• Administrátor RSTI

Název společnosti
IČO (a další 

identifikace)
Způsob podání 

žádosti
Typ 

infrastruktury
Územní působnost 

(organizační jednotky)

T-mobile Czech Republic a.s. 649 49 681 Elektronicky
elektronické 
komunikace

výčet k.ú.

Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. (CETIN)

040 840 63 Elektronicky
elektronické 
komunikace

výčet k.ú.

České Radiokomunikace a.s. 247 38 875 Elektronicky
elektronické 
komunikace

obecná geometrie

KOMTHERM spol. s r.o. 257 88 001 Poštou tepelné sítě obecná geometrie

Vodárna Plzeň 601 62 694 Elektronicky
vodovody a 
kanalizace

Kombinace (výčet k.ú. + 
obecná geometrie)



Statistické údaje RSTI

11%

vodovody, 
kanalizace

22%

elektronická 

komunikace

18%

ostatní (VO, 
produktovody, atd.)

49%

Typy infrastruktury

elektřina, 
plyn, teplo

Způsob podání žádostí

poštou
58%

elektronicky
42%

Celkový počet subjektů v RSTI: 20 214



Definice územní působnosti



PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI



web města

https://www.litomerice.cz/ https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-

body/orp-litomerice/



1. krok - ŽADATEL

Výběr důvodu žádosti, základních údajů o stavbě, kontaktní údaje 

žadatele a investora (stavebníka)



2. krok – MAPA

Lokalizace (adresa, parcela KN), zákres polygonu zájmového území



3. krok – SUBJEKTY TI

Seznam subjektů TI (správců) k oslovení a volba způsobu převzetí vyjádření



4. krok – DOKONČENÍ

Dokončení podání žádosti, spuštění procesu oslovení subjektů



5. krok – SUMARIZACE

Uložení a potvrzení o dokončení podání žádosti



PŘÍNOSY A VYUŽITÍ



Přínosy

Digitalizace stavebního řízení

Stavebník / developer / projektant / úředník
Podává žádosti a nepotřebuje zjišťovat, koho a jak oslovit.

Vlastník / správce / provozovatel inženýrských sítí
Dostává jednoznačnou strukturovanou žádost, kterou snadno vyřídí.

Kraj / město / obec
Pomáhá široké veřejnosti a získává on-line přehled správců pro danou oblast.



Využití

Propojení s DTM ČR

RSTI jako vrstva textové části
Hotová databáze s informacemi k okamžitému použití

Vize přesnosti dat od MMR ČR a ČÚZK
V první fázi budou v DTM ČR dostupné informace o existenci sítí v rozlišení na 

katastrální území, čímž se zjednoduší a zrychlí proces přípravy staveb

Zpřesnění územní působnosti správců
Garantovanými daty z DTM ČR bude možné územní působnost průběžně zpřesňovat



Pořízení fotodokumentace dokumentace
Kdykoliv se to hodí, bez nutnosti geodeta

Odeslání → zpracování 3D modelu
Lokální nebo georeferencovaný výstup v JTSK (pokud jsou zaměřené identické body)



Elektronický stavební deník

Mobilní verze pro iOS a Android

Splnění všech legislativních požadavků

Intuitivní ovládání mobilní aplikace v tabletu

Snadné zadávání opakujících se údajů

Okamžitá komunikace mezi účastníky stavby

Možnost vkládání fotodokumentace k jednotlivým zápisům

Pro manažery přístup ke všem stavbám z pohodlí kanceláře

Možnost integrací na další IT systémy

https://www.stavee.cz/

http://www.zadost.mawis.eu/


Tomáš Krejčí

724 10 20 37

tomas.krejci@hrdlicka.cz

ing. Leona Slabochová

721 779 405

leona.slabochova@litomerice.cz

http://www.zadost.mawis.eu/

