
Dokument GIS  
odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 30.1.2006
 

30.1.2006 Ing.Irena Košková,  tel. 485 226 412 Strana 1 (celkem 1)
 

 
GIS na odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 

v roce 2005 
 

 
Projekty na mapovém serveru životního prostředí 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje  
- Ochrana půdního fondu v Libereckém kraji 
- Projekt pro editaci dat Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
- Projekt pro mapování výskytu invazních rostlin v Libereckém kraji 
- Studie umístění větrných elektráren na Frýdlantsku a Chrastavku 
- Projekt Koncept protipovodňových opatření Libereckého kraje 
- Projekt Cestičky do školy (mapování žáků ZŠ) 
- Projekt Zeleň v ulicích Starého města v Liberci  (mapování žáků ZŠ) 
 
 

Informační systém životního prostředí – podpora uživatelů 
- vydána publikace Mapový server životního prostředí Libereckého kraje 
- průběžné proškolování pracovníků veřejné správy a dalších uživatelů (počítačová 

učebna KÚ) 
- přednášková činnost na poradách pracovníků životního prostředí 
- vytvořena metodika aktualizace dat Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
 

 
Publikace  

- Vydána publikace „Mapový server životního prostředí Libereckého kraje“, 
která přibližuje možnosti mapového serveru životního prostředí a ukazuje, jak s 
ním pracovat. 

- V rámci publikace Geologické zajímavosti Libereckého kraje zpracovány data 
geologie a vydána „Geologická mapa odkrytá“ jako příloha publikace 

- Zpracována mapová část publikace „Vesnice roku“  
 
 
Výstavy a soutěže 

- Účast v soutěži „Geoaplikace roku“ s projektem „Mapový server životního 
prostředí Libereckého kraje“ (leden 2005) 

- Účast na výstavě na "4th Saxonian / Sächsisches GIS-FORUM – GI2005 – 
Symposium" v Drážďanech (květen 2005) 

- Aktivní účast na konferenci „Geoinformatika ve veřejné správě“ v Brně, 1.místo 
v hlasování veřejnosti za postery „NATURA 2000“ a „Modelace vybraných lokalit 
NATURA 2000“ (červen 2005) 

- Aktivní účast na „14. Konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR“ 
v Praze,  1.místo v hlasování veřejnosti  a 3. místo v hlasování odborníků za 
postery „Větrné elektrárny“ a „Mapový server životního prostředí Libereckého 
kraje“ (listopad 2005) 

- Účast na výstavě „Mapy z počítače“ v Martinském paláci v Praze s dvěmi postery 
(prosinec 2005) 

 


