GEOPORTÁL TANVALD
Přímý odkaz na https://tanvald.obce.gepro.cz/#/

Ještě než začněte…..
Požadavky na hardware a software
Běh aplikace je optimalizován pro všechny běžně užívané internetové prohlížeče. Podporovány jsou
Internet Explorer verze 9.0 a vyšší, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari.
V internetových prohlížečích musí být též povoleno otevírání nových oken a nemá být zakázáno
používání JavaScriptu..
Popis aplikace
GEOPORTÁL TANVALD je webová aplikace určená k zobrazení vybraných grafických (mapových) podkladů a
dat zejména z územně plánovací činnosti. Nad nimi se může provádět některé grafické, popřípadě databázové
operace
Tento mapový webový systém obsahuje výstupy pro obce správního obvodu ORP Tanvald tj. :
Tanvald (k.ú. Tanvald a Šumburk nad Desnou),
Smržovka (k.ú. Smržovka),
Desná (k.ú. Desná I, Desná II a Desná III),
Velké Hamry (k.ú. Velké Hamry a Bohdalovice),
Harrachov (k.ú. Harrachov),
Plavy (k.ú. Plavy a Haratice),
Kořenov (k.ú. Jizerka, Polubný, Příchovice u Kořenova a Rejdice),
Jiřetín pod Bukovou (k.ú. Jiřetín pod Bukovou),
Zlatá Olešnice (k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, Zlatá Olešnice Navarovská, Stanový, Lhotka u Zlaté
Olešnice),
Albrechtice v Jizerských horách (k.ú. Albrechtice v Jizerských horách).

Co lze po vstupu do aplikace provádět?
Ovládání je jednoduché a intuitivní.
Pohyb v hlavním panelu se provádí pomocí myši, přibližování a oddalování pak pomocí kolečka myši.
Přibližování a oddalování lze provést také stiskem tlačítek + a – (v levé horní části geoportálu).
Panel nástrojů obsahuje obrazová tlačítka (ikony), pomocí kterých se aktivují všechny funkce aplikace. Pokud
se kurzorem najede na některé z těchto tlačítek, objeví se stručný popis tlačítka. Panel nástrojů se nachází v
horní části obrazovky aplikace. Panel nástrojů také obsahuje vyhledávací vstupní pole s našeptávačem, pomocí
kterého lze vyhledávat např. adresní místa nebo parcely.

Kliknutím na ikonu s otazníkem (v horní liště panelu nástrojů) zobrazíte kompletní nápovědu. Nápověda Vám
usnadní práci s aplikací.
Výběr map/dat se nachází v pravé části aplikace.
Po vybrání mapy/dat se pod tématem zobrazí ikony, kterými lze tyto funkce spouštět – výběr mapové úlohy je
nutné myší zaškrtnout. Příznak, že dané téma obsahuje i další funkce, je naznačen v seznamu témat pomocí
ikony *** za názvem tématu.
Některá témata mají před svým názvem zobrazeny ikony klíče a i . Po kliku na ikonu klíče se zobrazí pod
tématem nastavení vrstvy, např. možnost nastavení průhlednosti. Pod ikonou i se skrývá popis, resp. legenda
vrstvy.
Jednotlivé mapy/data v záložce Výběr map jsou členěna do těchto položek:
Správní hranice (hranice obcí a katastrálních území)
Přehledka správního území ORP Tanvald (automaticky je spuštěna po otevření aplikace)
Katastrální mapy KN (data ze všech obcí ORP Tanvald)
Tématické katastrální mapy (např. dle druhu pozemku, dle využití, výměry parcel)
Stavební objekty RÚIAN (např. objekty připojené k vodovodu, plynovodu, objekty s výtahem)

Mapa PK (mapy bývalého pozemkového katastru)
Topografická mapa (automaticky je spuštěna po otevření aplikace)
Turistická mapa
Turistika (vloženy turistické, cyklo a lyžařské trasy)
Orientační plány obcí ORP Tanvald (k zobrazení všechny vyjma
Harrachova a Kořenova)
Ortofotomapa (letecké snímky)
Základní mapa ČR
Historické mapy
Názvy ulic
Čísla popisná a evidenční
Chráněná území (např. území CHKO Jizerské hory, KRNAP)
Záplavové území
Majetek obce (pozemky ve vlastnictví Města Tanvald)
Volební okrsky (na území Města Tanvald)
Územní plány obcí ORP Tanvald (jednotlivé výkresy ÚP Tanvald,
Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou,
Kořenov, Plavy, Velké Hamry a Zlatá Olešnice – ÚP Smržovka bude
doplněn po jeho pořízení a vydání)
Územně analytické podklady ORP Tanvald (výstupy z výkresů hodnot,
limitů, záměrů a problémového výkresu z úplných aktualizací včetně
znázornění jevů ÚAP jednotlivě + průběžná aktualizace jednotlivých
jevů ÚAP s jejich znázorněním)

Konzole slouží pro textový výstup některých operací. Do konzole se zapisují údaje o vypočtené vzdálenosti a
údaje o vypočtené výměře. Na konzoli se vypisují také údaje o identifikovaných objektech. V pravém horním
rohu konzole jsou dvě ikony, jedna na kopírování obsahu konzole, druhá na mazání obsahu konzole.
Pozn. Ikona Přihlásit v levém horním rohu aplikace slouží pouze pro interní potřeby Města Tanvald.

Na závěr…..
Veškerá data v aplikaci jsou 2x ročně doplňována a aktualizována.

Veškeré výstupy a zdroje dat této aplikace mají pouze informativní charakter, nenahrazují náhled do
příslušných platných dokumentací či řádná vyjádření majitelů či správců infrastruktury.

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte a to na tel. 483 369 567, Michal Štim, DiS.

