Příloha č.3: Návrh rozvoje geografického informačního systému
Libereckého kraje
PROVOZNÍ ŘÁD
GIS LIBERECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA PRO POŘIZOVÁNÍ,
AKTUALIZACI A UŽITÍ
DATOVÝCH SAD

SYSTÉM

PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ
• vymezení role specialistů GIS na jednotlivých
odborech a jejich vztahu k odborným agendám
• ustanovení „Pracovní skupiny GIS“ pro zavedení
a usnadnění komunikace mezi jednotlivými
specialisty GIS

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
• vyhodnocení stávajícího využití technických
prostředků
• GIS LK bude i nadále budován na platformě
ESRI/MS Windows jako plně integrovaná součást
informačního systému LK

• GIS je budován jako součást informačního
systému LK
• správa a rozvoj systému podléhá pravidlům
stanoveným řídícími dokumenty GIS LK
• GIS LK je rozvíjen jako otevřený systém
akceptující potřeby všech subjektů veřejné správy
na území LK

•

DATOVÁ ZÁKLADNA

•

•
•
•
•
•

vyhodnocení stávajících datových sad
založení provozního datového modelu
založení konceptuálního datového modelu
zavedení a plnění metainformačního systému
každá datová sada má mít svého správce
zodpovědného za stav, aktualizaci a nakládání
s datovou sadou

•
•

•
•

GIS je chápán jako služba, která je součástí informačního systému kraje.
Rozvoj informačního systému kraje je zajišťován specialisty na odboru
informatiky. Rozvoj datových sad a jejich dalších aplikací je zajišťován
odbornými pracovníky na jednotlivých odborech. Jednotlivé aktivity jsou
konfrontovány s celkovou koncepcí GIS zastřešenou odborem informatiky.
Prostor pro formulování a řešení potřeb a koordinaci požadavků je zajištěn
„Pracovní skupinou GIS“ složenou ze zástupců jednotlivých odborů, kteří jsou
odpovědni za odbornou geografickou a věcnou tématickou správnost.
Činnost skupiny podléhá „Provoznímu řádu GIS LK“ a „Pravidlům pro pořizování,
aktualizaci a užití datových sad“.
Rozvoj GIS je realizován na principech „nepodkročitelného standardu GIS ČR“,
který vyplývá z úvodní studie „GIS krajů“, a na principech „nepodkročitelného
standardu GIS LK“, který je rozvíjen v souladu s řídícími dokumenty GIS LK.
Sdílení dat mezi Krajským úřadem a vnějšími subjekty je realizováno v souladu
s metodikou Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a
obcemi a v souladu s nově vznikající legislativou upravující nakládání
s informacemi o území.

SYSTÉM

DATOVÁ ZÁKLADNA

PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

SOUČASNÝ STAV

IDEÁLNÍ STAV

