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Dotazníkové šetření

• Předmětné šetření proběhlo ve dnech 13. 2.,15. 2. a 14. 

3. 2019, a to na místech u autobusové zastávky, 

obchodního domu Penny market, obecního úřadu a 

mateřské školky. Oslovovali jsme v dopoledních i

odpoledních hodinách. Odpovídalo 62 respondentů.
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Dotazníkové šetření

• Okrajové části města mají problémy se sníženou či přímo špatnou

slyšitelností rozhlasového hlášení.

• Dotazovaní připomenuli požadavek na vyřešení problémů s 

toulavými kočkami.

• Občané by rádi viděli ve městě funkční koupaliště (uvedeno 11x), 

kino, cukrárnu, kavárnu, volejbalové hřiště nebo rybník.

• náměty na vyřešení problémů s přeplněnými kontejnery na

odpadky (konkrétně separovaný odpad) u bytovek, rekonstrukce již

existujících hřišť a jejich oplocení, vybudování chodníku u nádraží.



Stávající stav

• Průběžně aktualizovaný web www.ujezdubrna.cz

• Hardware – serverovna + pracovní stanice HP Z620

• GIS – platforma MISYS od Gepro spol.s r.o.

• Vrstvy s důrazem na inženýrské sítě

• Průběžné doplňování pasportů.

• Prvky odlišené dle stylu čar (barva, tloušťka – podobně v jako CAD).

• Export do CAD Microstation.

• Přístup „dálkově“ přes PC na úřadu. Různé profily přístupu.

http://www.ujezdubrna.cz/


Stávající stav – GIS

• Spravováno interně, předpokládá se i do budoucna.

• Pasporty – geometrie v GIS, popisné údaje v jiné agendě 

(papírově).

• Nepředpokládá se přechod na jinou platformu.



Technické řešení

• Doplnění platformy MISYS o nástroje umožňující plnohodnotnou 

práci s atributy a o webovou aplikaci.

– Modul Geoportál – webová mapová aplikace

– Modul Pasporty – propojení s databází, možnost vložení 

dokumentů, termínů a vyhledávání dle datumu (například končící 

revize nebo nájemní smlouva)

• Umožní digitalizaci agendy a lepší včasnou informovat.

• Propojení s MUNIS – aktivní propojení není, ale lze importovat 

datové soubory do MISYS

• Hardware dostatečný.



Plán aktualizace a využití GIS

• Průběžné plnění mapových vrstev o další zaměření. Geometrie plus 

atributy (GIS přístup).

• Digitalizace agend – pasport hřbitova, editace a aktualizace 

dokumentů.

• Publikace informací na webový Geoportál (jak interně pro práci 

např. stavebního úřadu, tak i pro veřejnost).

• Komunikace v reálném čase – hlášení „závad“ pomocí QR kódů. 

• Odkazy na webu nebo facebooku na webový geoportál (například 

vrstva zajímavá místa – památník havárie IL14 z roku 1962, apod.)



Plán aktualizace a využití GIS

• Pasport VO – vizualizace v prostředí GIS



Děkujeme za 

pozornost.


