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GIS na odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 

v roce 2006 – 1. pololetí 
 

 
Projekty na mapovém serveru životního prostředí (včetně neveřejných): 
 Průběžně aktualizované: 

- Kompletní projekt ochrany životního prostředí 
- Vodní hospodářství 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje  (včetně editačního 

rozhraní) 
- Ochrana půdního fondu v Libereckém kraji 
- Ochrana přírody 
- Nature protection 
- Zařízení k nakládání s odpady (včetně editačního rozhraní) 
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (včetně editačního rozhraní) 
- Mapování výskytu invazních rostlin v Libereckém kraji (včetně editačního 

rozhraní) 
- Studie umístění větrných elektráren na Frýdlantsku a Chrastavku 
- Cestičky do školy (mapování žáků ZŠ) (včetně editačního rozhraní) 
- Zeleň v ulicích Starého města v Liberci  (mapování žáků ZŠ) (včetně editačního 

rozhraní) 
 Nové: 

- Digitální povodňový plán Libereckého kraje  
- Koncepce protipovodňových opatření Libereckého kraje (včetně editačního 

rozhraní) 
- Geologicky významné lokality  (včetně editačního rozhraní) 
 
 

Informační systém životního prostředí – podpora uživatelů 
- předána data z oblasti životního prostředí - 12 žadatelů 
- nastaveno 112 uživatelských účtů pro různé projekty na mapovém serveru ŽP 

(obce – nejčastěji oblast životního prostředí, stavební úřady a starostové menších 
obcí), orgány ochrany přírody, ČIŽP, ekovýchova, školy  

- prováděno průběžné proškolování pracovníků veřejné správy s prací na mapovém 
serveru, editací dat, práce s Digitálním povodňovým plánem a editaci dat 
PRVKÚK –  celkem 13 školení v prvním pololetí (počítačová učebna KÚ) 

- byla trvale zabezpečována podpora uživatelů mapového serveru 
- vypracován manuál k Digitálnímu povodňovému plánu 
- vypracována metodika aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Libereckého kraje 
- přednášková činnost na poradách pracovníků životního prostředí 
  

 
Prezentace kraje a odboru 

- Účast na výstavě na "5th Saxonian GIS-FORUM – GI2006 – Symposium" 
v Drážďanech (květen 2006) 

- Aktivní účast na konferenci „Geoinformatika ve veřejné správě“ v Brně -  
1.místo za poster „OCHRANA PŘÍRODY V LIBERECKÉM KRAJI“  
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- Organizace odborného mezikrajského setkání k aktualizaci Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (účast: 3 KÚ, Min. zemědělství) 

- Organizace mezinárodního česko – německého semináře GIBSER (společně s 
CAGI, TUL a německou firmou IGN). Seminář byl kvůli problémům na německé 
straně přesunut na podzimní období. 

 
 
Data 
– aktualizována data ochrany přírody (přírodní parky, maloplošná chráněná území, 

invazní rostliny, památné stromy, VKP) 
– zpracovány kompletní GIS analýzy pro Studii vhodnosti umístění větrných elektráren  
– aktualizována vrstva mikroregionů a pořízena vrstva místních akčních skupin 
– aktualizována data PRVKÚK 
 
 
Jiné 
– spolupráce při vyvíjení metainformačního systému Micka, instalace a založení prvních 

datových sad (PRVKÚK, Ochrana přírody, Ochrana půdního fondu) 
– účast na schůzích pracovní skupiny GIS krajských úřadů 
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