ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA
•
•
•
•

•

CÍLE

Maximální množství informací při
zachování přehlednosti.
Úsporné, nepřekážející a přitom
přehledné a intuitivní ovládání.
Kombinace serverových technologií.
Aplikace jednoduchého prostorového
dotazu napříč mnoha tematickými
vrstvami.
Spolupráce komerčních a opensource
programů.

•
•
•
•
•

Vytvořit jednoduchý nástroj pro získání
všech informací na jednom místě.
Maximálně využít stávající informační
zdroje.
Vytvořit přehledný dokument obsahující
potřebné textové i grafické informace.
Umožnit uživatelům snadnou
identifikaci zájmového území.
Zasažení široké uživatelské skupiny
včetně veřejnosti.

VÝSLEDKY
•

Přehledná a pochopitelná webová
aplikace, přístupná pro veřejnost.
• Aplikace umožňuje získat potřebné
informace na jednom místě.
• Funkcionalitu aplikace lze v případě
potřeby dále rozšiřovat.
• Aplikace je ze strany provozovatele
snadno konfigurovatelná – vazba na
životní situace.

Georeporty
Limity využití území Hlavního města Prahy

POUŽITÝ ESRI
SOFTWARE
•

ArcGIS Server
Standard Enterprise
(mapový server)

•

ArcGIS Server
Basic Enterprise
(správa datového skladu)

počáteční stav
Hlavní město Praha disponuje celou řadou údajů o území, které jsou nezbytné pro rozhodovací procesy orgánů stavebního řádu, jednotlivé investory i vlastníky nemovitostí. Tento
neocenitelný fond informací o území byl až doposud zpřístupňován formou mapcentrických
tematických aplikací nebo ucelených textových dokumentů. Pro rychlé vyhledání podkladů
vztažených k jedné konkrétní zájmové lokalitě však nebyl takovýto systém příliš komfortní
a zvláště laická veřejnost se v něm nedokázala plně orientovat.
V souladu s trendy, které lze sledovat i u jiných informačních systémů, bylo rozhodnuto
o vybudování aplikace, jež by uživatelům umožňovala vytvoření reportu vztaženého k definované lokalitě a tématu. Aplikace má také za cíl zvýšení efektivity rozhodovacích procesů
ve veřejné správě, neboť snižuje časovou zátěž odborných pracovníků.

tenký klient

Informativní výkres limitů typu
Technická infrastruktura.

Jednoduše ovladatelná aplikace na bázi webového klienta uživatele ve dvou krocích provede výběrem zájmové lokality a témat, která mají být obsahem výsledného reportu. Výběr
lokality je možno provést přes formulář (výčtem parcel či zadáním adresy) nebo interaktivně
vymezit zájmové území v mapovém okně (bodem, linií nebo polygonem).

www.arcdata.cz

V druhém kroku uživatel zvolí rozsah tematických informací. Na výběr má z několika skupin
limitů využití území (ochranná pásma technické
infrastruktury, kulturních památek, dopravní infrastruktury apod.), Zároveň má možnost zobrazit
i doplňkové informace o způsobu využití území, jak
je definováno ve stávajícím územním plánu i v konceptu nového územního plánu. Zajímavou může
být i informace o průměrné ceně pozemku podle
cenové mapy.
Takto sestavený dotaz je pomocí tlačítka generuj
report odeslán ke zpracování. Výsledkem je kompletní odpověď v podobě dokumentu PDF, obsahujícího výpis zjištěných limitů i jejich grafické vyjádření v přehledných mapových kompozicích, které
doplňují každou zjišťovanou skupinu limitů. Takto
vytvořený georeport může uživatel uložit, vnořit
do jiného dokumentu nebo vytisknout jako přílohu
či podklad k dalšímu jednání.

zhodnocení
Na této aplikaci se podařilo demonstrovat, že GIS není pouze specializovaný software pro
tvorbu a publikaci map, ale především nástroj, který pomáhá rychle a jednoduše zodpovídat
základní otázky týkající se využití území. Technicky bylo ověřeno propojení několika technologií tak, aby tvorba i správa výsledné aplikace odpovídala potřebám uživatelů.
Do budoucna lze očekávat využití podobného přístupu i pro další oblasti, popřípadě přímé
navázání na některé agendy města.

Útvar rozvoje hlavního města Prahy:
http://www.urm.cz
Mapový portál hl. m. Prahy:
http://magistrat.praha-mesto.cz/
Mapy/Mapovy-portal
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