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Komplexní řešení pro správu budov 

 

1. Souhrnné údaje  

Název zakázky: Komplexní řešení pro správu budov města Slavičína 

Typ zakázky: Pasport budov a dodávka SW 

Číslo zakázky: OB-M-0246/2022 

Datum: 28. 2. 2022 

Objednal: Město Slavičín 

Kraj: Zlínský 

Katastrální 

území: 
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová, Divnice 

Rozsah prací: 
Dodání SW pro správu budov a jeho naplněn daty. Podrobná 

pasportizace vybraných budov. 

Souřadnicový 

systém: 
S-JTSK 

Použité 

přístroje: 
GNSS Topcon, Geoslam, fotoaparát 

 

  



 

 

2. Použité podklady 

• Ortofoto a parcely od ČÚZK 

• Technická dokumentace z archivu města 

• Digitální dokumentace z archivu města 

• Soupis budov v majetku města 

3. Seznam použitých zkratek 

• SW – software 

4. Úvod 

 Město Slavičín díky tomuto projektu získalo kompletní přehled o budovách ve 

vlastnictví města. Dále získalo komplexní SW řešení GIS OCTOPUS BIM pro efektivní správu 

a hospodaření se svěřeným majetkem. Řešení je aktuálně přístupné pro zaměstnance úřadu.  

5. Způsob zpracování pasportu 

• Implementace SW řešení na server města 

• Digitalizace projektových dokumentací 

• Naplnění SW veřejně dostupnými informacemi 

• Naplnění SW informacemi k budovám poskytnutých zaměstnanci úřadu 

• Sběr dat v terénu a pořízení fotodokumentac 

• Podrobná pasportizace stavby u vybraných budov. 

• Tvorba mapových výstupů 

6. Výsledek pasportizace 

Celkem bylo pasportizováno 83 budov v majetku města.  

Vzhledem k tomu, že u následujících budov nebyly zjištěny žádná podkladová data, byla 

provedena pasportizace komplexnějšího charakteru a přikládáme v příloze 

7. Obsah výsledného elaborátu 

Technická zpráva 

Pasport budov Slavičín  

Implementovaný a naplněný SW pro správu budov  

  



 

 

8. Zadání 

Spravování nemovitého majetku měst je oblastí, která si může vyžádat značné zdroje, a 

to jak z pohledu zdrojů lidských, tak finančních. Existence přesné evidence a navazujícího 

geografického informačního 

Systému pro správu budov bude na jednom místě koncentrovat informace o budovách v 

majetku města a napomůže tak efektivnímu plánování jejich údržby, správy, spotřeby energií 

nebo nutných revizí. 

Systém bude navržen tak, aby do něj mohla být vložena data po pasportizaci – viz následující 

seznam. 

Datová část (tabelární)  

- Název budovy (dodá objednatel) 

- Uživatel (dodá objednatel) 

- Adresa (ulice, č. popisné, č. orientační – převzít z RÚIAN) 

- Č. parcely v KN (dodá objednatel) 

- Rok výstavby (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 

- Rok poslední rekonstrukce (dodá objednatel) 

- Rok pořízení do majetku města (dodá objednatel) 

- Fotografie čelní strany budovy (dodá zhotovitel) 

- Zastavěná plocha (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 

- Počet nadzemních podlaží (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 

- Počet podzemních podlaží (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 

- Obestavěný prostor (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 

- Podlahová plocha (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 

- Druh nosné konstrukce (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 

- Odkaz na projektovou dokumentaci 

• zhotovitel si vyžádá zapůjčení dostupných PD od stavebního úřadu, převede do PDF 

• další PD předá zhotoviteli zadavatel (část v tištěné formě, část elektronicky, zhotovitel 

• převede do PDF) 

• PD bude obsahovat půdorysy všech podlaží, řez a pohledy (zpracování PD není 

součástí pasportizace) 

- Odkaz na kolaudační rozhodnutí (zhotovitel požádá stavební úřad o zapůjčení, převede do 

PDF) 

- Počet bytových jednotek (převzít z RÚIAN, není–li uvedeno v RÚIAN, dodá objednatel) 



 

 

- Napojení na inženýrské sítě (elektro, plyn, voda, CZT, kanalizace, jiné - převzít z RÚIAN, 

doplní 

objednatel) 

- Zdroj tepla (dodá objednatel) 

- Příprava teplé vody (dodá objednatel) 

- Energetická náročnost budovy (třída energetické náročnosti, odkaz na průkaz energetické 

náročnosti budovy (dodá objednatel) 

- Seznam oprav prováděných v následujících letech – pro doplňování referenty MěÚ (stručný 

popis 

+ cena) 

- Subjektivní zhodnocení technického stavu budovy (dodá objednatel) 

- Poznámka (pro doplňování referenty MěÚ) 

Pasport bude realizován v listinné i digitální podobě, kdy součástí digitální podoby bude také 

vektorová podoba ve formátu ESRI SHP v souřadném systému S-JTSK včetně vyplněných 

tabulek atributů. 

Bude doplněn geografickým informačním systémem pro správu budov. Systém obsahuje 

mapovou část Marushka, do které budou zaneseny informace o rozmístění budov. S 

mapovou částí bude propojen GIS, který bude obsahovat části: 

- Nástěnka s rychlým náhledem na mapu, přehledy o spotřebě energie, kalendář, aktuality, 
poruchy, 

revize 

- Sledování spotřeb energií 

- Filtrování, přidávání položek, editace popisných informací k majetku 

- Přidávání dokumentace k objektům 

- Řízení revizí a poruch 

- Plánování investic 

-Týdenní emailové hlášení s přehledem revizí a poruch 

- Tisk přednastavených sestav 

- Správa uživatelů 

 

Spojením pasportizace a nadstavbové aplikace GIS vznikne ucelený systém evidence a 

přehledu o budovách v majetku města, který poslouží výše uvedeným účelům. 

 

 

 



 

 

9. Objekty pasportizace 

Pasportizovány a do systému dle požadavků byly implementovány tyto budovy v majetku 

města Slavičín: 

Slavičín, budova čp. 882  

Slavičín, budova čp. 883 

Slavičín, spojovací budova na p.č. st. 29/2 

Slavičín, budova ZZS na p.č. st. 1290/1, st. 1290/2, st. 1290/3 

Slavičín, bytový dům čp. 389 

Slavičín, bytový dům čp. 390 

Slavičín, CO kryt na p.č. 640/1 

Slavičín, čp. 115 - charita 

Slavičín, dům čp. 109 

Slavičín, hotel čp. 51 

Slavičín, knihovna čp. 255 vč. přísl. na p.č. st. 286 

Slavičín, kuželna čp. 22 

Slavičín, letní scéna (promítací kabina, promítací plocha, hlediště) 

Slavičín, muzeum čp. 102 a čp. 103 vč. příslušenství na pč. st. 136/2 a st. 137 

Slavičín, obchodní dům čp. 751 

Slavičín, obytný dům čp. 137 

Slavičín, obytný dům čp. 564-566 

Slavičín, obytný dům čp. 831-836 

Slavičín, penzion I. čp. 841 

Slavičín, poliklinika čp. 10 

Slavičín, požární dům čp. 307  
Slavičín, provozně soc. objekt na koupališti (šatny), p.č. 651  

Slavičín, sociální zařízení na koupališti (WC), p.č. 651  

Slavičín, radnice čp. 25  

Slavičín, R-Ego čp. 19   

Slavičín, sběrný dvůr areál SMS (hala na p.č. st. 1394)  

Slavičín, smuteční obřadní síň, p.č. st. 428  

Slavičín, Sokolovna čp. 224 vč.příslušenství  

Slavičín, šatny u letní scény, p.č. st. 429  

Slavičín, Záložna čp. 123  

Slavičín, ZUŠ čp. 121 na parc.č. st. 221/1 a na parc.č. st. 221/2 vč. garáže na 
parc.č. st. 221/3 

 

Divnice, hospoda čp. 30  

Divnice, kasárna, ubikace na p.č. st. 335  

Divnice, kasárna, ubikace na p.č. st. 336  

Divnice, kasárna, čp. 123, vrátnice, na p.č. st. 337  

Divnice, kasárna, ubikace na p.č. st. 338  

Divnice, kasárna, ubikace na p.č. st. 339  



 

 

Divnice, kasárna, ubikace na p.č. st. 340  

Divnice, kasárna, kuchyně na p.č. st. 341  

Divnice, kasárna, garáže na p.č. st. 342  

Divnice, kasárna, sklad na p.č. st. 343  

Divnice, kasárna, psinec na p.č. st. 344 a st. 345, domek na p.č. st. 346 
 

Divnice, obecní dům čp. 79  

Divnice, požární zbrojnice na p.č. st. 32/2  

Hrádek, budova čp. 148  

Hrádek, obytný dům čp. 17  

Hrádek, penzion II. čp. 234-235  

Hrádek, penzion III. čp. 230-233  

Hrádek, budova čp. 113, obecní dům a požární zbrojnice  

Hrádek, škola če. 76  

Nevšová, DPS čp. 108  

Nevšová, kaple na p.č. st. 154  

Nevšová, moštárna čp. 16  

Nevšová, obecní dům, čp. 95  

Slavičín, budova čp. 351, MŠ Vlára  

Slavičín, budova čp. 8, ZŠ Malé Pole  

Slavičín, budova na p.č. st. 503 a st. 504, ZŠ Vlára 1.stupeň 
 

Slavičín, budova na p.č. st. 610 a st. 763, MŠ Malé Pole 
 

Hrádek, budova če. 246, MŠ  

Nevšová, budova čp. 153, MŠ  

Slavičín, nemocnice, budova čp. 1  

Slavičín, nemocnice, budova čp. 2 včetně vrátnice  

Slavičín, budova čp. 296, DDM  

Slavičín, budova na p.č. st. 407/1 (1392 m2), st. 407/2 (569 m2), st. 1132 (387 
m2), st. 1354 (35 m2), ZŠ Vlára, včetně školní kuchyně 

 

 
Slavičín, budova čp. 568, ZŠ Vlára - pavilon   

Areál bývalého lihovaru Hrádek  

Dům čp. 144 (Žižkovskám, Slavičín)  

 

  



 

 

 

10. Obrazové přílohy 

 

 

Obrázek 1 SW pro správu budov - mapová část 

 

 



 

 

 

Obrázek 2 SW pro správu budov - tabulková část 

 

  



 

 

Objekty celkové pasportizace: 

Položka Objekt pasportu 

1 Pasport objektu - Divnice, hospoda č.p. 30 

2 Pasport objektu - Nevšová, moštárna čp. 16 

3 Pasport objektu - Slavičín, budova čp. 351, MŠ Vlára 

4 Pasport objektu - Hrádek, Nádražní 87 

5 Pasport objektu – Hrádek, obytný dům č.p. 17 

6 Pasport objektu – budova na p.č. st. 610 a st. 763, MŠ Malé Pole  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aplikace v GIS OCTOPUS BIM – Město Slavičín: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Pasportizace budov a komplexní řešení pro správu budov města Slavičín bylo 

pořízena v rámci projektu “Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad” 

Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014590  

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost. 

 

V Luhačovicích, 2022 

 

 


