Aplikace
Vyjádření k existenci sítí
Aplikace, díky které může žadatel požádat provozovatele inženýrských sítí
o vyjádření k existenci sítí na konkrétním pozemku či projektu.
Slouží k zadávání, zpracování a evidenci vyjádření provozovatele
inženýrských sítí ke stavbám. Vše probíhá online bez nutnosti tisku žádostí
i vyjádření.
Provozovatelům inženýrských sítí zjednodušuje agendu spojenou
s vyřizováním žádostí – od přijetí žádosti, přes její zpracování,
až po zaslání vyjádření žadateli. Zároveň obsahuje přehledná
geodetická data o sítích. Aplikace není plně automatizována, aby
provozovatel neztratil přehled o připravovaných stavebních
projektech.
Výstupem celého procesu je oﬁciální vyjádření v podobě elektronického dokumentu s veškerými náležitostmi úřední listiny (razítko,
podpis), tento je zasílán e-mailem konkrétnímu žadateli.
Žadatelům dává snadný a rychlý způsob, jak dané informace
od provozovatele sítí získat (bez nutnosti řešit vše klasickou poštou
nebo emailem). Po registraci do aplikace je žadatel veden celým
procesem žádosti (uvedení informací o žadateli a důvodu žádosti,
speciﬁkace zájmového místa a odeslání žádosti).
Ke všem žádostem je možné připojit přílohy různého formátu.
K dispozici je rovněž archiv všech podaných žádostí.

Pro koho je aplikace určena?
• ISP či provozovatelé internetového připojení
po kabelové/optické síti
• Obce a města
• Další společnosti či organizace, které vlastní nebo provozují
inženýrské sítě (elektřina, plyn, vodovod, osvětlení apod.)

Vzhled aplikace
Vzhled aplikace je možné částečně přizpůsobit korporátní identitě
daného provozovatele (barevnost, logo). Stejně tak je možné
upravit oﬁciální výstupní dokument (do hlavičkového papíru
provozovatele).

Funkční vlastnosti aplikace
Vytváření žádosti
• Jednoduchý krokový formulář (s nápovědou a validací hodnot)
• Intuitivní výběr pozemku/oblasti na mapě
• Možnost připojení dokumentů k žádosti
• Přehled všech podaných žádostí
• Možnost vytvoření nové žádosti dle údajů minulé žádosti
Zpracování žádosti
• Kompletní přehled všech podaných, rozpracovaných
a vyřízených žádostí
• Možnost editace žádostí
• Automatizovaný výpočet vzdálenosti oblasti od sítě
provozovatele
• Filtrování a vyhledávání žádostí podle zadaných parametrů
• Šablony s WYSIWYG editorem, podpisy a razítky
• Generování a odesílání vyjádření žadateli

Technický popis aplikace
Aplikace běží na našich serverech, přičemž pro každého zákazníka
se vytváří nová customizovaná instance. Mapové podklady pro
zapisování/vytyčování pozemku jsou zobrazovány pomocí serveru
OpenStreetMap. Údaje o sítích poskytuje a shromažďuje
serverová aplikace GeoServer.
Funkční aplikace (pro žadatele) je dostupná na adrese
https://vyjadreni.itself.cz.
Máte zájem o více informací, přístup do testovací aplikace
nebo cenovou kalkulaci? Kontaktujte nás!

www.itself.cz

