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Zástupcům vlastníků, správců a
provozovatelů dopravní a technické
infrastruktury

POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

Pozvánka na odborný seminář k problematice DMVS/DTM
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) oznamuje, že na základě předchozí dohody
uspořádá dne 25. listopadu 2022 odborný seminář pro zástupce vlastníků, správců a
provozovatelů (VSP) dopravní a technické infrastruktury, který bude zaměřen na problematiku
procesního fungování integračního rozhraní budovaného Informačního systému digitální mapy
veřejné správy (IS DMVS) a navázaných informačních systémů digitálních technických map
jednotlivých krajů. K účasti na semináři jsou tak zváni zejména IT zástupci VSP dopravní a
technické infrastruktury, případně jejich dodavatelů. S ohledem na maximální kapacitu sálu se
prezenčně předpokládá účast maximálně dvou zástupců za příslušný subjekt. Pro přihlášené
bude současně dostupný online přenos prostřednictvím aplikace Webex. Přenos semináře
bude nahráván, jeho záznam bude také následně k dispozici.
Seminář proběhne v pátek 25. listopadu 2022 v čase od 11:00 do 13:00 hodin
v konferenčním sále budovy ČÚZK v Praze (Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 00 Praha
8 - 6. patro).
Cílem pořádání semináře je zejména projednání a diskuse ke konkrétním tématům, dotazům
a otevřeným bodům k této problematice, které již ČÚZK od některých správců dopravní a
technické infrastruktury obdržel. Dále bude zmíněn např. aktuální harmonogram realizace IS
DMVS a základní principy fungování služeb IS DMVS. Od účastníků se tak očekává minimálně
znalost základních pojmů a předpisů k této problematice.
Z důvodu dodržení stanovených počtů účastníků a zaslání elektronického odkazu na online
přenos semináře žádáme o registraci všech účastníků, kterou proveďte zasláním jmenného
seznamu za příslušný subjekt (s poznámkou prezenční či distanční účasti) v termínu do 23.
listopadu 2022 na adresu elektronické pošty jan.nemecek1@cuzk.cz a v kopii na
leos.mazal@cuzk.cz. Na tyto adresy můžete směřovat rovněž případné další dotazy týkající
se organizace a věcného obsahu semináře s tím, že do programu budou zařazeny dotazy
doručené do pondělí 21. listopadu 2022.
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