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GIS pracovnGIS pracovnííci na odborech aktivnci na odborech aktivníích v problematice GISch v problematice GIS   
⇒⇒ ččlenovlenovéé PracovnPracovníí skupiny GISskupiny GIS

Odbor hospodOdbor hospodáářřskskéého a regionho a regionáálnlníího rozvojeho rozvoje
Odbor dopravyOdbor dopravy
Odbor kultury, pamOdbor kultury, pamáátkovtkovéé ppééčče a cestovne a cestovníího ruchuho ruchu
Odbor rozvoje venkova, zemOdbor rozvoje venkova, zeměědděělstvlstvíí a a žživotnivotníího prostho prostřřededíí
Odbor Odbor úúzemnzemníího plho pláánovnováánníí a stavebna stavebníího ho řřáádudu
Odbor Odbor šškolstvkolstvíí, ml, mláádedežže, te, těělovýchovy a sportulovýchovy a sportu
OddOdděělenleníí krizovkrizovéého ho řříízenzeníí
Odbor informatikyOdbor informatiky

vedoucvedoucíí -- řředitel Keditel KÚÚ
odbor informatiky   odbor informatiky   -- zabezpezabezpeččuje technickou struje technickou stráánku GISnku GIS

-- koordinuje výmkoordinuje výměěnu (sdnu (sdíílenleníí) dat) dat
-- zajizajiššťťuje a aktualizuje mapovuje a aktualizuje mapovéé pokladypoklady

software pousoftware použžíívaný pro tvorbu vaný pro tvorbu projetkprojetkůů GISGIS-- na platformna platforměě ESRI (ESRI (ArcViewArcView 9.1 ; 9.1 ; ArcInfoArcInfo 9.1; 9.1; 
ArcGISArcGIS extenze Publisher 9.1, extenze Publisher 9.1, MaplexMaplex 9.1, 9.1, SpatialSpatial AnalystlAnalystl 9.1, 3D 9.1, 3D AnalystAnalyst 9.1; 9.1; ArcIMSArcIMS Server 9.1, Server 9.1, 
ArcSDEArcSDE Server 9.1) , Server 9.1) , LeicaLeica ((ImageImage AnalysisAnalysis 9. 1 pro 9. 1 pro ArcGisArcGis))

na odborech pasivnna odborech pasivníích v GIS ch v GIS řřeešíší problematikuproblematiku
⇒⇒ prostprostřřednictvednictvíím odboru informatiky nebo odboru hospodm odboru informatiky nebo odboru hospodáářřskskéého a ho a 

regionregionáálnlníího rozvojeho rozvoje

ÚÚkoly Pracovnkoly Pracovníí skupiny GIS:skupiny GIS:
•• podporovat vzpodporovat vzáájemnou komunikaci a pjemnou komunikaci a přřededáávváánníí zkuzkuššenostenostíí a informaca informacíí z oboru GISz oboru GIS
•• prosazovat spoleprosazovat společčnnéé zzáájmyjmy
•• jednotnjednotněě tvotvořřit krajský GIS LKit krajský GIS LK
•• zajistit funkzajistit funkččnost dnost dííllččíích tch téématických oborových projektmatických oborových projektůů



SdSdíílenleníí datdat Web: http://www.gis.kraj-lbc.cz

Seznam datových sad určených ke sdílení



SdSdíílenleníí dat dat Web: http://www.gis.kraj-lbc.cz

Žádost o  poskytnutí dat GIS Libereckého kraje



KatastrKatastr nemovitostnemovitostíí

Registr nemovitostRegistr nemovitostíí
prostprostřřednictvednictvíím GINIS pro vm GINIS pro vššechny pracovnechny pracovnííky krajskky krajskéého ho úúřřaduadu
propojenpropojeníí s mapou (cca 1/3 kraje)s mapou (cca 1/3 kraje)

DDáálkový plkový přříístupstup
ppřřes internetoves internetovéé strstráánky nky ČČÚÚZK pro omezený poZK pro omezený poččet uet užživatelivatelůů
propojenpropojeníí s mapou (cca 1/3 kraje)s mapou (cca 1/3 kraje)

ArcMapArcMap
uužživatelivateléé GISGIS
momožžnost utvonost utvořřeneníí vlastnvlastníí mapovmapovéé kompozice (celý kraj)kompozice (celý kraj)

Mapový server Mapový server –– katastr nemovitostkatastr nemovitostíí
pro vpro vššechny pracovnechny pracovnííky krajskky krajskéého ho úúřřadu adu 
momožžnost utvonost utvořřeneníí vlastnvlastníí mapovmapovéé kompozice (celý kraj)kompozice (celý kraj)



Web: http://www.gis.krajWeb: http://www.gis.kraj--lbclbc..czcz



Prezentace pPrezentace přřííkladkladůů vyuvyužžititíí GIS LK na odborech KrajskGIS LK na odborech Krajskéého ho úúřřadu adu 
LibereckLibereckéého kraje:ho kraje:

prezentaci prezentaci odboru rozvoje venkova, zemodboru rozvoje venkova, zeměědděělstvlstvíí a a žživotnivotníího ho 
prostprostřřededíí najdete na strnajdete na stráánknkáách ch InformaInformaččnníího systho systéému mu žživotnivotníího prostho prostřřededíí
LibereckLibereckéého krajeho kraje
http://http://iszpiszp.kraj.kraj--lbclbc..czcz -- (posledn(posledníí odrodráážžka ka -- Prezentace GIS odboruPrezentace GIS odboru))

prezentaci prezentaci odboru dopravy odboru dopravy najdete na odkazunajdete na odkazu
http://www.krajhttp://www.kraj--lbc.cz/gislbc.cz/gis -- odrodráážžka ka Prezentace GIS LibereckPrezentace GIS Libereckéého kraje ho kraje --
soubor soubor vyuzitiGISvyuzitiGIS_LK__LK_OdborDopravyOdborDopravy..pdfpdf

prezentaci prezentaci odboru hospododboru hospodáářřskskéého a regionho a regionáálnlníího rozvoje ho rozvoje -- ZajiZajiššttěěnníí digitdigitáálnlníí
mapy pro nmapy pro něěmeckmeckéé a a ččeskeskéé úúzemzemíí Euroregionu Nisa Euroregionu Nisa najdete na odkazunajdete na odkazu
http://www.krajhttp://www.kraj--lbclbc..czcz/gis/gis -- odrodráážžka ka Prezentace GIS LibereckPrezentace GIS Libereckéého kraje ho kraje --
soubor soubor vyuzitiGISvyuzitiGIS_LK__LK_OdborHospRegRozvojeOdborHospRegRozvoje..pdfpdf

prezentaci prezentaci odboru odboru šškolstvkolstvíí, ml, mláádedežže, te, těělovýchovy a sportu lovýchovy a sportu -- VyuVyužžititíí GIS pro GIS pro 
potpotřřeby pleby pláánovnováánníí vzdvzděělláávacvacíí soustavy soustavy najdete na odkazunajdete na odkazu
http://www.krajhttp://www.kraj--lbclbc..czcz/gis/gis -- odrodráážžka ka Prezentace GIS LibereckPrezentace GIS Libereckéého kraje ho kraje --
soubor soubor vyuzitiGISvyuzitiGIS_LK__LK_OdborSkolstviMladezeTelSportuOdborSkolstviMladezeTelSportu..pdfpdf

Zpracovala Mgr. Alice Šimoníčková, odbor informatiky KULK , leden 2007


