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Ciele
● Vytvoriť automatizovanú konverziu z 

vgi do shp

● Pomôcť zlepšiť využívanie 
katastrálnych údajov v GIS 
aplikáciach

● Sprístupniť informácie z katastra pre 
obce

● Sprehľadniť vizualizáciu katastrálnej 
mapy

A to všetko za pomoci open-source 
nástrojov
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Katastrálna mapa

● je mapa veľkej mierky, 
ktorá zobrazuje všetky 
nehnuteľnosti v 
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nehnuteľnosti a druhu 
pozemku.
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● KAPOR
Kataster portál

● ActiveX komponent 
Autodesk MapGuide

,ktorý funguje iba v IE

● Nedá sa pripojiť ako 
WMS a použiť do 
vlastného systému



  



  

Konverzia vgi          shp

● Shapefile otvorená 
špecifikácia, široko 
podporovaný formát

●  Použitý jazyk python a  
databáza postgre



  

Konverzia vgi          shp
● Vytvorených ďalších 

7 python skriptov, ktoré 
zastrešujú ďalšie pridané 
vlastnosti k samotnej 
konverzii

● Konverzia UO stavu z vgi do 
shp

● Konverzia Hraníc parciel do 
líniového shp

● Generátor pdf listov 
vlastníctva

● …
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Spracovanie popisných informácii
● Spracovanie 

tabuľky vlastníkov



  

Implementácia dát

● WMS a web gis 
technológie

● OpenLayers a 
Mapserver

;

http://maps2.geokod.sk/vrakuna.html


  

Výhody a nevýhody

● Nezávislosť na operačnom 
systéme

● Nezávislosť na webovom 
prehliadači

● Populárne riešenie

● Dostupnosť

● Prepojiteľné do DESKTOP 
aplikácii

● Prepojiteľné do MOBILE 
aplikácii

● Pomalšia aktualizácia údajov



  

Využitie

● Pre obce na evidenciu 
nehnuteľností s využitím LV 
generátora

● Ako základnú vrstvu v iných 
GIS

● Vrstva v rôznych mapových 
výstupoch

● S použitím smart-phone na 
terénny prieskum napr. 
monitoring skládok odpadu



  

Ďakujem za pozornosť
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