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Obecně záv azná vyhláška
ó.112014
o vedení technické mapy města

Zastupitelstvoměsta Teplá se na svémzasedánídne 15. 1. 20|4' usnesenímč. l7.,
usneslo vydat na zíkladě $ 20 odst. 3 zékonaě. 20011994Sb., o zeměměfictvía o zrrěně
a doplněníněkteých zákonůsouvisejícíchs jeho zavedením,ve zněnípozdějšíchpředpisů,
Sb., o obcích(obecní
avsouladu s $ l0 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.b)zákotač. 12812000
předpisů,futo obecnězávaznouvyhlášku(dálejen,,vyhltíškď.):
zřizerlt),ve zněnipozdějších
cl. 1
Předmět úpravy
Tato vyhláškaupraluje:
a) obsahtechnickémapy Teplénad riímeczríkladního
obsahutechnickémapy obce',
b) povinnost vlastníkastavby ohlásit a doložitzměny týkajicíse obsahutechnickémapy
Teplé'
provedení
c) podmínky zpracováni a pÍedávánigeodetickéčástidokumentaceskutečného
písmene
při
plnění
povinnosti
podle
stavby
b).

Čt.
z
Vymezenípojmů
(1) Pro účelytéto vyhlášky se rozumí výkonným správcem technickémapy Teplé
subjekt, kteý zajišt'ujetvorbu a údržbutechnickémapy Teplé včetněaktualizacejejího
obsahu.Tímtosubjektemje Karlovarskýkraj.
(2) Zazměny týkajícíse obsahutechnickémapy Teplése povaŽují
a) ýsledky výstavby objektů a sítí doprarmía technické infrastruktury na zemském
povrchu, nad níma pod nímzahmuých do obsahutechnickémapy Teplé,
objektů
b) výsledky stavebníchčinností,
kÍeréovlivňujíprostorovoupolohujiž existujících
pod
povrchu,
ním
ním
infrastnrktury
na
zemském
nad
a
a sítídopravní a technické
zahrnutýchdo obsahutechnickémapy Teplé,
c) odstraněnístaveb.

Čt.:
obsah technickémapy Teplénad rámec zák|adníhoobsahu technickémapy obce
Prvky obsahutechnickémapy Teplé,kteréjdou nad rámec základníhoobsahutechnické
jsou uvedenyv příloze
mapyobce (dálejen ,prvky rozšiřující
obsahtechnickémapy Teplé..),
tétovyhlašky.

Vyhlríškač.23312010
Sb.,o zíkladnímobsahutechnickémapyobce.
I

/í3
+
Čt.
ohlašovací povinnost změn dkajících se obsahu technickémapy Teplé
Povinnost ohlásit a doložit změny týkajici se obsahu technické mapy Teplé má vlastník
stavby' jqížrea\ízacíjsou měněny prvky obsahu technickémapy Teplé.

s
Čt.
Podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečnéhoprovedení stavby
(l) Vlastník stavby ohlásí změny týkajicí se obsahu technické mapy Teplé předáním
geoaeíicte ě{ístidokumentace skutečnéhóprovedení stavby2 v elektronicképodobě a ověřené
ur"one oprávněným zeměměřickým inŽenýrem3 výkonnému správci technické mapy Teplé,
kteý písemněpotvrdíjejí ptevzetí.
(2) V|astník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části
dokumentace skutečnéhoprovedení stavby týkající se změny obsahu technické mapy Teplé
podle odstavce 1
a) u staveb, které podléha3ížádosti o vydání kolaudačníhosouhlasu, spolu sžádostí o

vydání kolaudačníhosouhlasu,
b) u staveb technickéa dopravníinfrastruktury do 30 dnůod dokončenístavby,
c) u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy města do 30 dnů od provedení
ohlašovanézměny.
(3) Podmínky zpracováni geodetické ěásti dokumentace skutečnéhoprovedení stavby
up'u,'u;" p.o1,ozrúdókumentace technickémapy Teplé zveřejnénána internetoých strránkách
Teplé.
(4) Geodetická částdokumentace se předává
a)
b)

na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy
Teplé,nebo
dalkovym přísfupem,jehoŽ způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy
Teplé.

cl.6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem vyhlášení.

místostarosta:

o zeměměřictví a o mrěně a doplnění někteých ákonů souvisejícíchs jeho zavedením,ve aněnípozdějších

'

předpisů.
Sb.
$ tz odst' l písm.b) zákonač.200/1994

lL_
Příloha k obecně závaznévyhlášceměsta TepIá č,.|l20t4,o vedení
Úechnickémapy obce
Prvlry rozšiřujícíobsah technickémapy Tepté
Polohopis a ýškopis jadra Útvps (účelová
mapapovrchovésituace)a extelueÚtws srt.
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