
DTM DMVS Libereckého kraje 

Výdej dat z Evidence zakázek Modulu ZAKÁZKA 

Postup žádosti o poskytnutí dat 

• Registrace do Geoportálu DMVS Libereckého kraje 

• Přihlášení do Geoportálu DMVS Libereckého kraje 

• Spuštění aplikace Evidence zakázek (Modul Zakázka) 

• Založení nové Zakázky DTM 

• Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi 

• Žádost o výdej dat 

• Stažení dat 

 

Zrušení Zakázky DTM (popis případného zrušení zakázky) 

 

Data z datového skladu DTM jsou vydávána oprávněným registrovaným uživatelům. K registraci slouží 
registrační formulář Geoportálu DMVS Libereckého kraje. 



Registrace do Geoportálu DMVS Libereckého kraje 







Výběr uživatelské role 

Výběr organizace 

Osobní údaje 

souhlas se zveřejněním kontaktních údajů 

 - nepovinné 

souhlas se zpracováním osobních údajů 

 - povinné 

kontrolní kód 

Seznam rolí, jejich práva a povinnosti jsou uvedeny v příloze B Směrnice IS DMVS Libereckého kraje – Role a funkční místa IS 
DMVS LK, která je dostupná v sekci „Řídící dokumenty“. 



přidání vybrané organizace 

nalezené záznamy 

vyhledání existující organizace 

výběr organizace 

tlačítko pro vytvoření 

nové organizace 



 
Po vyplnění požadovaných registračních údajů bude uživateli na uvedenou emailovou adresu doručena 
potvrzující zpráva s přehledem zadaných údajů. Poté je potřeba vyčkat na aktivaci účtu. 

Náhled informativního emailu o úspěšné registraci účtu 



Náhled informativního emailu o aktivaci účtu 



Změnu dočasně přiděleného hesla lze provést přes odkaz v e-mailu s aktivací účtu:  
https://idm-ext.kraj-lbc.cz/IDM/index.xhtml 

Uživatelské jméno 

Dočasně přidělené heslo 

Potvrzení změny hesla 

Původní heslo 

Nové heslo 



Přihlášení do Geoportálu DMVS Libereckého kraje 





Evidence zakázek 

sekce DTM 



Založení nové Zakázky DTM 

Po kliknutí na možnost Nová zakázka v Evidenci zakázek se spustí formulář pro založení nové Zakázky DTM. 

 

Pole označená * jsou povinná. Jedná se o položky: 

• Název zakázky 

• Číslo stavby (zakázky) 

• Partner 

• Formát DGN (v7 nebo v8) 

• Typ zakázky 

 

Dále uživatel vyplní obec v jejíž územní působnosti měření probíhá a případně uvede popis a poznámku k 
zakázce. 

 

Systém automaticky vygeneruje hodnoty pro pole: 

• Číslo zakázky (Id) 

• Žadatel 

• Organizace 

• Správce zakázky 

• Stav zakázky 

• Datum založení zakázky 

• Okres 

 

Ostatní pole budou doplněna při nahrávání aktualizačních dat. 

 







Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi 

Mapový klient se spustí z příslušné zakázky po stisknutí volby Vybrat v mapě. 

 

Uživatel se lokalizuje nad zájmové území a zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat. 

 

Zákres uloží a zažádá o vydání dat. 

 

Stav zakázky se změní z Výběr území na Zažádáno. 

 

Po zažádání o data už není možné zadané ohraničení změnit. 

 

 

 

Pro každou stavbu má být založena samostatná Zakázka DTM. Primárně nelze řešit více území v rámci jedné 
Zakázky DTM. Pokud uživatel potřebuje mapový výřez pro dvě nebo více oblastí v rámci jedné stavby a tedy 
jedné Zakázky DTM, kontaktuje správce datového skladu DTM k bližší domluvě. 

 



Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi 





Žádost o výdej dat 



Žádost o výdej dat 



Stažení dat 
 
Jakmile budou data připravena a nahrána k příslušné zakázce v Evidenci zakázek, aplikace odešle automaticky 
vygenerovaný email informující uživatele o vyhotovení dat. Po obdržení emailové zprávy uživatel stáhne 
připravený datový balíček z Evidence zakázek. 

 



Stažení dat 



Zrušení Zakázky DTM 

Případné zrušení zakázky provede geodet odesláním emailu správci datového skladu DTM. 

Ve zprávě bude uvedeno: 

• Id (číslo) Zakázky DTM 

• Název Zakázky DTM 

• Žádost o zrušení 

• Případně krátké odůvodnění žádosti (není povinné) 

 

Zakázku následně zruší správce datového skladu DTM. 


