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Informační 
most
meziobecní česko-slovenské 
spolupráce

Krajské město: Zlín
Hejtman: Stanislav Mišák (ČSSD) 
Rozloha: 3 964 km2 
Hustota zalidnění: 149 obyvatel/km2 
Počet obyvatel: 586 565 obyvatel 
Počet okresů: 4 Zlínský kraj
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Informační brožura 
k projektu
Web http://most.smovm.cz
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Informační brožura představuje výstupy projektu „Informační most 
meziobecní česko-slovenské spolupráce“, který realizuje Sdruže
ní měst a obcí Východní Moravy spolu s Trenčianskou regionálnou 
a rozvojovou agentúrou. V přehledné formě brožura prezentuje každou 
funkci a záložku výše zmíněné webové stránky včetně možností jejich 
využití.

Projekt „Informační most meziobecní česko-slovenské spolupráce“ 
si klade za cíl podpořit rozvoj společného informačního prostoru mezi 
uživateli jak z řad veřejné správy a samosprávy, tak i široké veřejnosti 
na obou stranách česko-slovenské hranice. Jeho cíle jsou naplňovány 
pomocí výstupů prezentovaných v této informační brožuře, která také 
slouží jako průvodce na webových stránkách http ://most. smovm.cz.
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Mapový portál
Geografické informační systémy (GIS) umožnily vznik nespočetného 

množství mapových portálů. GIS se dnes stávají nutnou součástí říze
ní a rozvoje obcí, protože dávají rychlou a přesnou informaci o dané 
lokalitě hlavně z hlediska správního a stavebního. V rámci projektu 
Informační most meziobecní československé spolupráce byl vytvořen 
mapový portál, který nabízí náhled na několik různých tematicky za
měřených vrstev a aplikací.

Stále více aktuálním tématem je problematika třídění odpadu. Sna
ha vzbudit ve spotřebitelích ekologické cítění je znát v každé obci. 
Barevné popelnice či kontejnery jsou dostupné všem a většinou také 
v přijatelné vzdálenosti. A právě vzdálenost a přesnou polohu sběrného 
místa nyní mohou občané Zlína a Nového Mesta nad Váhom zjistit 
pomocí aplikace Sběrná místa pro tříděný odpad. Tato aplikace funguje 
také na tabletech a mobilních telefonech. Umožňuje tak pohodlné nale
zení sběrného místa a případnou navigaci.

Turistické trasy česko-slovenským příhraničím, doplněné o vrstvu 
hradů, zámků a zřícenin, je možné prohlédnout taktéž prostřednictvím 
mapového portálu. Uživatel pouze „označí“ výběr daných vrstev a ná
sledně vybírá trasu svého výletu. Jak trasy, tak i jednotlivé turistické
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cíle jsou doplněny o krátký komentář včetně fotografie. Přehledně zob
razené trasy na obou stranách hranice doplněné o zajímavá místa pod
něcují české a slovenské turisty k jejich návštěvě.

Cesta se napojuje od dolin ve slovenských Bílých Karpatech v obci 
Červený Kameň na zapadlý a zapomenutý, přesto však nádhernou 
přírodou a svébytnou kulturou oplývající, kraj kolem Valašských Klo
bouk, Brumova-Bylnice a Slavičína. Na trase je  možné navštívit Hrad 
Brumov a zámek Slavičín. Přírodní okolí, kterým trasa prochází, je  
z velké části lesnaté. Trasa pokračuje až k lázeňskému městu Luhačovi
ce, jehož proslulost a prestiž překročila hranice.

Informační brožura k projektu 5



Strategické plánování
Strategické plánování představuje systematický způsob řízení obce, 

které se zaměřuje na dlouhodobé a promyšlené plánování investičních 
akcí. Zpracování rozvojové strategie obce je klíčovým předpokladem 
pro úspěšné čerpání státních i evropských dotací. Neméně důležitou 
částí strategie je  analýza stávajících předností i problémů obce, na kte
rou navazuje návrh sady opatření směřující obec k vytyčenému roz
vojovému cíli. Vzhledem k rostoucímu významu strategického rozvo
je obcí se na toto téma zaměřuje také projekt „Informační most me- 
ziobecní česko-slovenské spolupráce“.

Vytvoření vlastního strategického plánu se setkává často s mnoha 
problémy a to po formální i obsahové stránce. Tyto „starosti“ před
stavitelům veřejné správy odbourává aplikace Strategické plánování. 
Intuitivně uživatele navede k přihlášení, po kterém již jen uživatel vy
plňuje odpovědi na otázky, které systém pokládá. Výsledkem je potom 
strategický dokument, který je formálně i obsahově komplexní. Uživa
telům je k dispozici také další vzorový dokument, vč. možnosti využití 
e-learningového kurzu zaměřeného na strategické plánování.

Informační brožura k projektu6



Aplikace umožňuje vzájemné sdílení strategických plánů mezi uži
vateli a napomáhá tak např. při identifikaci společných cílů obcí, které 
později mohou společně řešit.

Již existující strategické plány jsou k dispozici po označení příslušné 
vrstvy v mapové aplikaci pro Zlínský a Trenčianský kraj. Pod každým 
symbolem v mapě se nachází odkaz na nalezení strategického doku
mentu dané obce. Pak jen stačí procházet jednotlivé plány a inspirovat 
se.

Své znalosti v oblasti strategií mohou uživatelé prověřit v aplikaci 
e-leaming. Kurz zaměřený na toto téma je veřejně dostupný na webo- 
vých stránkách. Vzdělávání probíhá postupně od úvodního vysvětlení 
až po závěrečné shrnutí a opakování. S postupem času se budou moci 
uživatelé vzdělávat z pohodlí domova také v jiných oblastech. V dneš
ní době stoupá popularita e-learningových kurzů, neboť nejsou tolik 
náročné na čas a podmíněné účastí v daném místě.

Informační brožura k projektu



E-learning
Elektronické vzdělávání, neboli e-leaming, je forma moderní výuky 

nenáročná na čas a dané místo. Na webu je možné, jak již bylo zmíně
no, projít kurzem strategického plánování. Nově zde nalezneme kurz 
pro povodňové komise.
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S tématikou povodňových komisí úzce souvisí vrstva v mapovém 
portálu s názvem 5letá voda, 20letá voda a 100letá voda. Nastíněná 
záplavová území poměrně přesně vymezují rizikové oblasti. Občané si 
mohou prověřit, zda jejich majetek leží v takové oblasti, a podle toho 
se případně zařídit. Mapa usnadňuje představení si situace při zápla
vách a s tím související lepší orientaci členů povodňové komise.
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Předchozí projekty
Jednou z důležitých součástí úspěšné realizace je předávání zkuše

ností. Příklady dobré praxe jsou proto nezbytnou součástí webu. Uži
vatelé si mohou prohlédnout nejen projekty realizované Sdružením 
měst a obcí Východní Moravy, ale také ostatními obcemi, kterým se 
podařilo na své projekty získat značné finanční prostředky mimo jiné 
i z fondů Evropské unie.

Podporované aktivity v rámci Interreg VA SR-ČR 
2014-2020

• Investice do vzdělání, školení a odborné přípravy
• Podpora investování podniků do výzkumu a inovací
• Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního 

dědictví
• Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory 

ekosystémových služeb
• Posílení institucionárních kapacit veřejných orgánů

Informační brožura k projektu 9
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Úložiště dat
Uživatelé stránek mají po přihlášení možnost vzájemně sdílet velké 

datové soubory. Nově vytvořené uložiště dat jim  nabízí zabezpečený 
a snadný přístup k informacím užitečným při správě obce, které mohou 
nahrávat sami zástupci samospráv z České i Slovenské republiky.

Data GIS

V rámci EU existuje zajímavá možnost vytvoření GIS řešení v ob
lasti příhraniční spolupráce různých územních jednotek a to pomocí 
směrnice INSPIRE, která vznikla iniciativou Evropské komise. Cílem 
INSPIRE je  snaha vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vy
budování evropské infrastruktury prostorových informací. Přijetím 
směrnice INSPIRE vznikl v České republice legislativní rámec, který 
určuje povinným subjektům zpřístupňovat sady prostorových dat včet
ně platných metadat (neboli dat o datech). Takovým příkladem mohou 
být krajské portály poskytující zájemcům data územně analytických 
podkladů. Relevantním příkladem vzhledem k území Východní Moravy 
je  například Mapový portál Zlínského kraje dostupný na adrese http:// 
gis.kr-zlinsky.cz.

Informační brožura k projektu



Informace z katastru 
nemovitostí -  Česko

Nový zákon nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 2014 a je označen jako před
pis č. 256/2013, zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Nový 
katastrální zákon spadá do soukromého práva a definuje veškeré údaje 
o nemovitostech včetně práv k těmto nemovitostem a jejich geometric
ké a polohové určení. Zákon o katastru nemovitostí odpovídá na nový 
občanský zákoník, který upravuje oblast nemovitostí. Nově se budou 
stavby zapisovat do evidence pouze v případech, pokud nebudou sou
částí pozemku. Cílem nové úpravy zákona je předcházení podvodným 
machinacím s nemovitostmi (např. se to týká provádění vkladu do ka
tastru nemovitostí, o němž bude katastr informovat vlastníka nemovi
tosti i jeho zmocněnce; nebo zmocněnec musí disponovat plnou mocí 
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele). Další důvod nového zákona 
je reakce a provázání s novou legislativou, kterou přináší Nový občan
ský zákoník (např. stavby budou podléhat evidenci, jen pokud nejsou 
součástí pozemku apod.). Hlavní změnou je zápis do katastru nemovi
tostí. Ten se provádí několika způsoby:

Vklad -  zápis vkladu má za následek vznik, změnu nebo zánik práv
ního vztahu k nemovitosti. Vklad se zapisuje především na základě 
smlouvy.

Zaplombování nemovitosti -  dochází k němu po podání návrhu 
na vklad.

Záznam -  tímto způsobem se zapisují změny v právních vztazích, 
ke kterým došlo jinak než smlouvou.

Poznámka -  informuje o významných skutečnostech, které se pojí 
s danou evidovanou nemovitostí.

Výmaz -  výmaz je druh zápisu do katastru.

Informační brožura k projektu



Informace z katastru 
nemovitostí -  

Slovensko
Nový katastrální zákon má vejít v platnost ke dni 1. 7. 2015 a zavést 

tak novinky v jednotlivých paragrafech předpisu. Autorem nového ka
tastrálního zákona je Úřad geodézie, kartografie a katastru SR. S ohle
dem na potřeby modernizace celého systému a zpřehlednění fungování 
katastru nemovitostí se předkladatel rozhodl pro vytvoření úplně no
vého zákona. Cílem katastrálního zákona je přinést jednodušší a pře
hlednější úpravu na úseku katastru, zavedení evidence cen nemovitos
tí, zjednodušení přístupu k výpisům z katastru nemovitostí rozšířením 
počtu přístupových míst, umožnění používání elektronických výpisů 
z katastru v praxi a zavedení dalších novinek.

Nejdůležitější změny v novém katastrálním zákoně:
Vznik centrálního informačního systému -  elektronické služby 

pro veřejnost i státní orgány, které budou sloužit jako zdroj informací 
o nemovitostech a jejich vlastnících. Bude také umožněno poskytování 
informace prostřednictvím elektronických služeb pro tzv. právní účely. 
Právně použitelné výpisy z katastru budou z důvodu větší detailnos
ti a výpovědní hodnoty zpoplatněny, ale základní informativní údaje 
o nemovitostech budou nadále bezplatné a k dispozici na stránkách 
portálu katastru.

Zveřejnění cen nemovitostí v katastru -  okresní úřad bude evido
vat cenu nemovitosti, za kterou se příslušná nemovitost prodává. Cí
lem je lepší a jednodušší sledování vývoje cen nemovitostí na trhu. 
Údaje o cenách nebudou běžně dostupné veřejnosti. Budou přístupné 
jen vybraným subjektům na požádání.

Zjednodušení poskytování údajů katastru -  dojde k rozšíření po
čtu míst, které budou pověřeny poskytovat údaje z katastru nemovitos
tí v podobě použitelné i pro právní účely.

Informační brožura k projektu
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Soupis nemovitostí -  tento dokument bude poskytovat souhrnné in
formace o všech nemovitostech jednoho vlastníka v daném katastrál
ním území.

Vyšší poplatky spojené se vkladovým řízením -  v návrhu se uva
žuje při podání návrhu 70 EUR v písemné podobě anebo 35 EUR při 
elektronickém podání. Expresní podání (vyřízení do 10 dnů) má vyjít 
na 260 EUR.

Nové řízení -  doplnění anebo změna evidovaných údajů o vlastníko
vi, jiné oprávněné osobě nebo nemovitosti.

Další dostupné 
aplikace
MapaZakazek.cz

Mapový portál má za cíl usnadnit přístup k datům o veřejných zakáz
kách a prezentovat je  v přehledné a srozumitelné formě.



VysledkyKontrol.cz

Jedná se o aplikaci postavenou nad daty, která ČOI poprvé zpřístup
nila 27. září 2013 a umožňuje průběžné i zpětné vyhledávání kontrolo
vaných subjektů a pokut uložených ČOI od počátku roku 2012. Kromě 
IČ a názvu kontrolovaného subjektu jsou touto cestou dostupné údaje 
o datu zahájení kontroly, adrese kontrolované provozovny, zjištěné po
rušení předpisů a následně i výše pokuty, pokud je rozhodnutí o její 
výši pravomocné.

Informační brožura k projektu
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Krajské město: Trenčín
Předseda: Jaroslav Baška (SMER-SD) 
Rozloha: 4 501,9 km2 
Hustota zalidnění: 131,59 obyvatel/km 
Obyvatelstvo: 592 394 
Počet okresov: 9 Trenčiansky kraj
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Nositelé projektu Informační most meziobecní česko-slovenské 
meziobecní spolupráce

Sdružení měst obcí Východní Moravy 
(SMOVM)

Trenčianska regionálna 
rozvojová agentů ra (TRRA)

Od doby svého založení v dubnu 1998 se SMO 
VM zabývá koordinací záměrů v oblasti kultury, 
hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí.

Usiluje o zlepšování životního prostředí a pod
poruje rozvoj turistiky a cestovního ruchu v re
gionu.

Formuje společné postupy samosprávy při 
prosazování společných zájmů a koordinuje vy
užívání zahraniční pomoci.

Sdružení podporuje a garantuje program 
vzdělávání samosprávných orgánů a soustředí 
se také spolupráci s ostatními sdruženími i mimo 
vlastní region působnosti s důrazem na sousední 
regiony České republiky a příslušné příhraniční 
regiony Slovenské republiky.

Předmětem činnosti sdružení je:
• spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kul

tury, hospodářství a sociálního rozvoje člen
ských obcí,

• úsilí o zlepšování životního prostředí a problé
mů s tím souvisejících,

• zřízení regionálního koordinačního a informač
ního centra a Regionální rozvojové agentury 
Východní Moravy.

Kontaktní údaje:
SD RU ŽEN Í M ĚST A O BCÍ V ÝCH O D N Í M ORAVY 

Třída Tomáše Bati 5146, Zlín 760 01 

Te l.:+420 737 569 954 
E-mail: smovm@seznam.cz

www.smovm.cz

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
(TRRA) bola založená ešte v roku 1999 dva- 
nástimi významnými subjektmi Trenčianskeho 
kraja. 1. decembra oslávi 15 rokov fungovania -  
15 rokov práce pre región. TRRA pósobí na trhu 
regionálneho rozvoja a zasadzuje sa o lepší roz
voj regiónov a to najma získáváním finančných 
prostriedkov pre rozvoj regiónu ako i riadením 
tohto rozvoja.

Pomoc u nás nájdete v týchto oblastiach:
• konzultačně a poradenské služby v oblasti fon- 

dov EÚ a iných dotačných programov,
• príprava žiadostí o nenávratné finančně pro- 

striedky z fondov EÚ a iných dotačných progra
mov,

• príprava a posúdenie projektových zámerov, 
návrhy projektov,

• služby externého projektového manažmentu -  
vedenie, implementácia projektov,

• vedenie vlastných projektov zameraných na 
zlepšenie podmienok v regióne,

• odborné vzdelávanie v oblasti regionálneho 
rozvoja.

Kontaktně údaje:
TREN ČIAN SKA  REG IO N ÁLN A ROZVOJOVÁ 

AG EN TÚ RA (TRRA)
Opatovská 23, 911 01 Trenčín 

Tel.: 00421 32 744 45 79 
E-mail: trra@trra.sk

www.trra.sk

A ¡sm m mě.sr k ostí A
TRRA
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