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 objednavatel podá žádost o vytvoření zákresu prostřednictvím podatelny ÚRM  
 objednavatel ve spolupráci s ÚRM určí pozorovací stanoviště dle tabulky vybraných vyhlídkových bodů a případně dalších 

vhodných míst   
 žádost, již je rovněž možno předat elektronickou poštou, bude obsahovat název a identifikační údaje:  

záměru (název, katastr, městská část) 
projektanta (adresu, kontakt)  
investora (adresu, kontakt) 

 model jako podklad pro zpracování bude předán v běžném CAD formátu (DGN, DWG, DXF, nejlépe však ve 3DS či 
SKP, protože konverzí se může vzhled změnit   

 model musí být dodán ve správných proporcích a měřítku 
 model musí být umístěn do souřadnicového systému S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání  
 model musí být vždy doprovázen 2D výkresem urbanistické situace, pohledy a řezy se základními kótami rozměrů 

a výšek   
 podklady mohou být předány též v papírové podobě a jejich obsah pak odpovídá v přiměřené míře výše uvedeným 

pravidlům pro podklady elektronické; nadto je u papírových podkladů nutno: 
popsat zasazení do situace pomocí vlícovacích bodů 
doložit typické a vstupní podlaží  

 
 

 
 
 

 výstupem je rastrový formát JPG nebo TIFF s rozlišením minimálně 300 dpi nebo formát PDF s rozlišení s 96 dpi  
 součástí předávané dokumentace bude předávací dopis dokladující zpracování ze strany ÚRM 
 současně budou zpracovatelem odevzdány i odpovídající panoramatické fotografické záběry totožné s digitálně 

zpracovaným záběrem 
 dokumentace poskytnutá objednavatelem pro vytvoření zákresu je bezpečně archivována spolu se žádostí a ÚRM ji bez 

svolení objednavatele nevyužije pro jiné účely, ani ji neposkytne žádné třetí straně 
 předané výstupy pro ověření správnosti zpracování a posouzení záměru jsou určeny pouze pro potřeby tohoto posouzení 

a ÚRM je oprávněn je využít pro jiné účely pouze se souhlasem žadatele. 
 základní cena za zpracování zákresu je Kč 5 000,- (zahrnuje přípravu, výběr stanovišť, doplnění, zapracování 3D modelu  

a fotografického záběru, výstup v rozsahu dvou záběrů, cca 10 pracovních hodin); práce nad tento rozsah jsou 
hodnoceny hodinovou sazbou Kč 500,-  

  
 
 

   ZÁKRESY STAVEB DO 3D MODELU A PANORAMATU 

     Požadavek na vstupy a provedení

     Výstupy pro ověření správnosti zpracování a posouzení záměru

Útvar rozvoje 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

3D NAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM



 

 MODELUJTE S NÁMI      Zákres do 3D modelu

 MODELUJTE S NÁMI Porovnání s fotopanoramatem 

 MODELUJTE S NÁMI     „V kostce“ 


