Příloha č.4a: Organizační schéma – vztah odborů k Pracovní skupině GIS
(náplně činností odborů převzaty z Organizačního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje 2004)

Odbor informatiky
-

zajišťuje dodržování standardů státního informačního systému
navrhuje, realizuje a spravuje informační systémy
tvorba a správa počítačové sítě
správa aplikačního vybavení
správa databázových systémů
koordinace výměny dat s ostatními organizacemi
softwarová podpora uživatelů
zajišťuje bezpečnost dat
navrhuje a tvoří internetový informační systém včetně internetových stránek
úzce spolupracuje s ostatními odbory a analyzuje jejich požadavky
spolupracuje s odbory při uplatňování požadavků na úpravu a rozšíření informačního systému, analýzu současného stavu v porovnání
s potřebami rozvoje
koordinuje práci s geografickým informačním systémem
- správa a tvorba GIS
- koordinace a integrace mapových podkladů
- zajištění a aktualizace mapových podkladů
- kompletní podpora uživatelů GIS

Pracovní skupina GIS
-

je tvořena specialisty z jednotlivých odborů zodpovědnými za odbornou geografickou a věcnou tématickou
správnost řešené problematiky
zajišťuje sběr a vyhodnocování požadavků koncových uživatelů na odborech
vytváří komunikační prostředí pro objektivní informování o záměrech, projektech a řešené problematice na
jednotlivých odborech
v rámci skupiny dochází k rozvoji GIS Libereckého kraje

Odbor kancelář hejtmana
- poskytuje veřejnosti informace
Odbor rozvoje kraje
- zajišťuje přípravu rozvojových dokumentů kraje
- pořizuje a spravuje data pro regionální rozvoj
- zajišťuje vedení souborů dat potřebných pro plánování
rozvoje kraje a realizaci rozvojových opatření v úzké
součinnosti s dalšími odbory
- je garantem úloh týkajících se regionálního rozvoje a
příslušných datových vrstev v rámci GIS kraje
- zajišťuje sledování a analýzu hospodářských aktivit v kraji
Ekonomický odbor
- zpracovává informace z oblasti působnosti odboru
Odbor školství a mládeže
- zpracovává výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě
a stavu výchovně vzdělávací soustavy v kraji
- připravuje podklady pro tvorbu sítě středních škol a učilišť
Odbor sociálních věcí a problematiky menšin
- zajišťuje podklady z úseku služeb sociální péče
- analyzuje a monitoruje problematiku národnostních menšin
a cizinců
- poskytuje informace v sociální oblasti
- spolupracuje s obcemi na komunitním plánování sociálních
služeb
Odbor dopravy
- zpracovává návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti
- koncepční činnost v oblasti silniční dopravy a silničního
hospodářství
- poskytuje informace za oblast dopravy
Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu,
cestovního ruchu
- vede krajský seznam kulturních památek
- podílí se na zpracování koncepčních a strategických
materiálů
- zajišťuje propagaci cestovního ruchu
- připravuje a realizuje vydání propagačních materiálů
- spolupracuje s odborem informatiky na doplňování dat
ve struktuře GIS
- vyhledává informace o stavu sportu a tělovýchovy v LK
- spolupracuje s odborem informatiky na tvorbě GIS
Odbor životního prostředí a zemědělství
- poskytuje informace o životním prostředí
- spolupracuje s odborem informatiky na tvorbě GIS pro
oblast životního prostředí a zemědělství
- spolupracuje s ostatními odbory při zpracování
koncepčních dokumentů

Odbor zdravotnictví
- zpracovává podklady a návrhy ke stanovení spádových
území pro zdravotnická zařízení
- zpracovává podklady na zřizování, změny a rušení
zdravotnických zařízení
- registruje nestátní zdravotnická zařízení
- spolupracuje při zajištění krizového řízení a tvorbě
traumatologického plánu

Odbor legislativní a právní
- provádí registraci sdružení na území kraje a vede jejich
evidenci
- zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti
v souvislosti s nabýváním věcí do vlastnictví kraje a
s převodem věcí z vlastnictví kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
- pořizuje územně plánovací dokumentace a územně
plánovací podklady
- soustavně sleduje, vyhodnocuje potřeby rozvoje území
kraje, vede a průběžně aktualizuje v rámci kraje přehled
stavu ÚPD, ÚPP a ÚTP
- spolupracuje při tvorbě koncepčních dokumentů
regionálního významu
- spolupůsobí při tvorbě a sdílení dat v oblasti územního
plánování pro GIS kraje, spolupracuje na projektech
v rámci odborné působnosti odboru s odborem informatiky
a ostatními odbory úřadu při využití těchto systémů
Správní odbor
je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému
evidence obyvatel
Odbor ochrany, obrany a krizového řízení
zabezpečuje zpracování havarijního plánu kraje a
krizového plánu kraje
Odbor kancelář ředitele
koordinuje činnosti jednotlivých odborů
Odbor kontroly
- analyzuje výsledky kontrolních zjištění
Odbor krajský živnostenský úřad
- vede živnostenský rejstřík
Oddělení interního auditu

